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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ 

Τό έπιστημογικόν καtJήκον τώ'J' • ΕλλήνωΨ λογίωΊ' νd συντελέ

οωσι και αύτοί είς μελέτην καί διαφώτισιν τ17ς ίστορίας, τής τέχΊ'ης 
καί τοV πολιτισμοϋ τών Βυζαντινών, οί'τινες oV μόJιον έκαλλιέργη

σαΊ' καί προήγαγαν τάς ιέχνας καi τάς έπιστήμας, άλλά καi ώς 

γέφυρα χρησιμεύσανrες μετε6ί6ασαν εlς τούς 1•εωτέρους τη,, πολύ

τιμον κληρονομίαν τοv άρχαίου "Ελλψικοv κόσμου καί άρρήκτως 

πρός τό παρελθόν καί τΟ παρόν τούς συ'JιέδεσαΊ' διά τώΊJ δεσμώγ 

τijς γλώσσης καί τijς θρησκείας, Ξτι δ' 'l επιθυμία μεγίστης μερί
δος του 'Ελληνικού λαού ,.α γ?•ωσθfj παρ' 'lμ;;,, είς δσον το δυνα

τόν εύρύτερον κύκλον ό Βυζαντινος κόσμος, ύπijρξαν τι! κύρια αίτια 

τής συμπήξεως τής 'Εταιρείας ΒυζαντιΨώΨ ΣπουδώΨ, fίτις, ι!πί χρη

σταίς έλπίσιν, &πο του 191.9 επεδίωξε την eφαρμογη, του προγράμ
ματ6ς της, τό οποίον rvς iiξής διατυποvται εν τιp δευτέρrρ fiρ θρrρ του 

καταστατικοϋ της. 

«Σκοπος τής 'Εταιρείας εtΨαι ή ενίσχυσι.ς τώΨ Βυζαντινών καί 

Μεσαιωνικών έν γbιει μελετών, 1] έκλαίκευσις τώ-ιι γνώσεωγ τών 

άναγομένων εlς τήν ίστορίαν κat τό'Ι' πολιτισμόν τών Βυζαντινών καί. 

Μεσαιωνικών χρόνω" καί ή διέγερσις τού ενδιαφέροΨτος τού "Ελλη

Ψικού Λαού προς την χιλιετή περίοδο Ψ το/ς Έλλψικής Α ύτοκρατορίας. 

Ή "Εταιρεία θιi eπιδιώξn τοiν πραγματοποίησιο• τοv σκοπού της 

α) Διά διαλέξεωγ έκλαϊκευτικών έπ{, παγr;ός θέματος άναγομέ-

1'ΟV εlς τή11 ίστορία'J', τό'J! βίωι, τdς έπιστ1}μας, τάς τέχνας και τόν 

πολιτισμον έν γένει τής 'Ελληνικής Αύτοκρατορίας καί τοv :Μεσαίωνας. 

6) Δι" έπιστημο1ιικώ1' άνακοι1ιώσεω1J. 

γ~) Δι' έκδόσεως εlδικοϋ π~ριοδικοV και σχετικiiΊΊ' δημοαιευμ<ίτων. 
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δ) Δ ι' ίδρύσεως βιολιο θ>ίκης περι?.αμ!Jανούσης τά !!ργα τά άναγ6-
, 'Β ζ' ' ' Μ. , , μc:να εις το υ αντιο'J' και τωι εσαιω'J'α και 

'I Δ ' ' "" ' ' < - ' " " ' ' "θ ' ε 1 ια πα11τος αΛΛΟV τρol"fOV, τοΊ' οποιον το ..ι::.ιυμυοvΛιον η εΛε 

κρίνει συντελεστικόν)>. 

ΚαΙ πώς με,, έφήρμοσεν 'l 'Εταιρεία τά έν τιp άνωτέρω aρθρφ 
διαλαμ6αν6μενα, βλέπει ό άΨαγνώστης έν τψ δευτέρφ μέρει τοiί 

παρόΊΙτος τόμου, Sνθα λεπτομερέστερον έκτίθενται καl. τά κατd: την 

ί'δρυσιν καί δρiiσιν αύτής. Ένταϋθα τοϋτο μόνον το1ιίζεται, δτι τό 

Δ. Συμοούλιον εύθvς έξ άρχής έπεδίωξε τήΨ δημοσίευσιν έπιστημο-
-~' Ι ι;~~ I Ι ~ι;- I 

νικου οργαψου προωρισμενου, ως εικος, να προαγαγrι παρ ημιν τας 

Βυζω•τινάς σπουδάς, μετά λύπης δ' !!ολεπεν δτι ή !!κδοσις αύτοiί, παρά 

πάσας τάς καταοληθείσας προσπαθείας, άνεβάλλετο, !!νεκα λ6γων οίκο

νομικών, προερχομένων ύπδ των-παρεμπεσόντων γεγονότω'J'. 'Εντείνον 

μ' δλα ταiίτα τάς ένεργείας του κατώρθωσε ,,ά έξεύρrι τούς άναγ

καίους π6ρους καΙ χdϊρον παραδίδει είς τ>)ν δημοσι6τητα τcn• πα
ρόντα τόμον ύπό τύπον 'Επετηρίδας, προτιθέμενον, ού μόνον νά 

σvνεχίσrι τιfyv Sκδοσιν, άλλά καί, εVνοϊκωτέρων κα θισταμένω'Jι των 

περιστάσεων, νά μεταοάλrι τό δημοσίευμα είς περιοδικ6ν, διά τών 

στηλών του όποίου 'J!ά καθίστανται γνωστά εlς τΟν έπιστημονικδν 

κ6σμον τά πορίσματα τών μελετών τών παρ' ήμϊ:ν ΒυζαΨτινο

λογούντων καt '1,' &ποδίδεται δικαιοσύΨη εlς κόσμον τόσον, δυστυχώς, 

μέχρι πρό ό?οίγω" δεκαετηρίδω1• παραγνωρισθέΨτα, παρά τάς πολ

λαπλtlς υπηρεσίας, τάς όποίας προσέφερεν είς τό1' καθ' δλου πο

λιτισμ6ν. 

•ψ· 

--~ i! 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑ ΤΩι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΩι 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Μελετών ιiπό τινων έτ&ν μεταξυ αλλων μεσαιωνικών συγ

Θεσσαλονίκης Ευσταθίου, παρετή

πλη θύος τών περ l τοϋ συγχρόνου 

γραμμάτων καl τα sργα τοϋ 

ρησα δτι ταϋτα, sνεκα 

του βίου πληροφοριών, 

της 

εtναr άρίστη λαογραφικi] πηγη γενναι-

οτάτην παρέχουσα συμβολi]ν προς γνώσιν τοϋ Βυζαντινοϋ ίδιω

τικοϋ βίου κατa τον ΙΒ' αίώνα. Τούτου sνεκα έπιμελώς συν

έλεξα πάντα τα έν αuτοίς σχετικα χωρία, συμπληρόJσας δε τaς 

είδ1]σεις δι· όμοίων η άναλόγων έκ συγγραφέων τοϋ ΙΒ' έπ' 'ίσης 

αίώνος είλημμένων καl τον σημερινον βίον παρεξετάσας sγραψα 

τi]ν παροϋάαν μελέτην, Ίjτις διαφωτίζουσα τον ίδιωτικον βίον 

τών μεσαιωνικών προγόνων μας έπl sνα αίώνα, πολλά, φρονώ, 

θα διδάξη, άφ' oii καl 1j μεσαιωνικη λαογραφία οϋτε συνολικώς 

άλλ' οϋτε καl έπl μέρους /!χει μέχρι τοϋδε δεόντως έξετασθij 1). 

1) εΗ κατο.η;έρω μελέτη &ποτελεϊ την εLσαγωγi]ν μεγάλου Sργου μου περt του Θεσ
σαλονlκης Εύσταθίου ~i); σuλλογέως λαογραφιΧοli ύλικοU, οδτινος τό. διάφορα κεφά

λαια σκοπώ νό: δημοσιεύσω εtr; τυυ; προσεχείς τόμους τη:; παρούσης 'Επετηρίδας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. 

ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΥΣΊΆΘΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

Λαογράφος, Uφ' ην ήμείς έννοοϋμεν Εννοιαν, βεβαίως δΕν ητο ό Εύ
στάflιος/) Εκ τινων Ομως τεκμηρίων δuνάμε11α να συμπεράνωμεν δτι ούτος 
ού μόνον είχε πλήρη έπίγνωσιν τfjς άξίας τών λαογραφικών Ερευνών, 
iiλλα χαl τος λαογραφικός πληροφορίας &ς παρέχει παρενέβαλεν ouχl δχ 

παρέργου. 2) 

'Εν πρώτοις τΤ1ν &γάπην τοϋ ίεράρχου πρΟς την λαογραφίαν δειχνύ
ουσιν αUτδ. ταίίτα τα Εργα του, Εν οίς η ποικiλία καl &φitονία τών λαο-

1) ·ο Ευστάθιος, δ:ις μf.iς πληροφορεί ό μαθητης αύτοϋ Μιχ. , Ακομινϋ.τος έγ τί'j 
ΙΘ'. κατηχήσει του (Σπ. Λάμπeαv, Νέος •Ελλην. 13, 361) έθεωρήθη μετό. θάνατον 
~γιος, ποικίλας παρεχόμενος ίάσεις είς τοUς προσφεύγοντας ·είς τΟν τάφον του· 11 
ΠQώτη μάλιστα διατρι6ή του έν τοίς ύπΟ τοίί Tafel Εκδοθείσι μικροτέροις έργοις του 
Επιγραφiιν Εχει· ToV iν άγίοις πατρΟς ήμώv Εύστα{}ίου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης λόγος 
προεισόδιος τfjς άγίας Τεσσαρακοστης. 

2) Μέ λαογραφικU.ς μελέτας ήσχολήθη έκ μέρει δ Μ. Ψελλός, γράψας έρμηνείας 
είς κοι·νολεξίας καί είς δημώδεις δεισιδαιμονίας (Κ. Σά{}α, Μεσ. βιβλ. 5, 525 έξ. 571 έξ.), 
βραδύτερον δέ καί ό Μ. Πλανούδης, δημοσιεύσας την συλλογijν τών παροιμιών του. 

'Εννοείται Οτι τi)ν μεσαιωνικi)ν λαογραφικijν έρευναν βοηθοiiσι, χωρlς νό. είναι είδικα ί 
μελέται, καί δσα έγραψαν οί έρμηνευταi τών ίερών κανόνων καl οί νομοκάνονες είς τό. 
σχετικα περl προλήψεων καl δεισιδαιμονιών κεφάλαια, ώς και ή διατριβi] τοϋ Ίωσi]φ 
Βρυεννίου ή έπιγραφομένη «Τίνες αί αtτίαι τών καθ' ήμϋ.ς λυπηρών» (Ε. Βουλγάρεως, 
'Ιωσl]φ μοναχού τοiί Βρυεννίου τά παραλειπόμενα 3, 119-23). Σημαντικά έπίσης εlναι τά 
περί δεισιδαιμονιών καl προλήψεων, κατά τΟν rς' αtώνα σημειωθέντα .UπΟ Παχωμίου 
Ροuσά,•ου (Σπ. Λάμπρου, 'Ανέκδοτος λόγος Παχωμίου Ρουσάνου περl δεισιδαιμονιών καl 
προλήψεων Δ. Ι. Ε. Ε. 1, 101~μ2), ή λαογραφία δμως ώς κλάδος τfις έπιστήμης 
1\ρχισε μόλις ιlπΟ Λέοντος του Άλλατίου νΟ. καλλιεργηται. •Όρα δσα σχετικci ιlνεκοί
νωσεν ό Ν. Πολίτης έν τοίς Actes du seiziθnιe congres international des orienta. 
listes σ. 159 καl πβ. τοϋ αlιτοiί, 'Έρευναι περί της Έλληνικijς λrι.ογραφίας κατα τοUς 
μέσους χρόνους έ-v· Λαογρ. 3, 605 έξ. 
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γραφικών είδ1lσεων άμιλ/.ώνται πρΟς nlν &χρίβειαν αιJrών. Άληδ€ς είνω 

Οrι σχολιάζων ό Ε-Uστάt~ιος τΟν cιΟμηρον, βιβλίον δηλαδ1) είς &παντα σχε· 

δΟν τΟ. κεφάλαια τοϋ Lδιωηχοϋ βίοu άναφερόμενον, εϋρισχεν άφορμl)ν 

πλείστα έκ τοϋ συγχρόνου του ίδιωrικοϋ βίου να παρενείρυ, τΟ γεγονΌς 

Ομως δτι ταUτα ού μόνον έv εύρείιt- χλίμακι Εξεζήτησε καl κατέγραψεν, 

&λλα χαi την τωrιχ1Ίν αυτων εχτασιν &ρισεν, ύποδεικνύει Οτι ίδιαιτέραν 

:τρΟς συναγωγfιν τοίΊ ύλικοϋ τούωυ κατέβαλε προσπά8ειαν, μεγάλως τών 

λοιπών σχολιαστώ\' διαφέρων, οϊτινες οϋτ:ε τόσον πολλά, άλλ' οϋτε καl 

οϋτως έξηκριβωμένα παρέχουσι.· 

Κατα τΟν Εύστάθιον, προσΟν τοϋ δ.ν{)-ρcδπου είναι να τυγχάνn πολύ~ 

πειρος, επειδή δΕ fι γνώσις του βίου του λαου συντελεί είς πολυμά8ειαν, 

δια τοϋτο μελετητέος καl ούι:ος. Τουτο πολλαχου τών Εργων του ετόνισε· 

λέγει λ. χ. (( Έγι:Ο γάρ, ϊνα σοι τ&λη8Ες ερώ, oU ξηρΟς γέγονα την σοφίαν, 

ούδ' ωσπερ οί πολλοl μέχρι του λέγειν προ8υμη-8έντες, άλ?.d παντοδαπδς 

γέγονα πiiσι πράγμασι» 1) (Opusc. 351, 48) καl πάλιν &λλαχοϋ· «Καλος 

μΕν γ&ρ ό Διονύσιος καl γλυκUς ~δειν καl φράζειν γοργΟς καi παντοίος 

την ίστορίαν καl που.ω11 άνθρώπων ίδι))γ δ.οτεα καΙ. νόο1ι γνο-&ς δφθαJ.μφ 

και διδασκαλίq. μουσών>>. 2) "Ομιλών δΕ &λλαχοϋ πrρl τών χελιδονιστών καl 

τοϋ χελιδονίσμαtaς παρατηρεί· «Εί δΕ καl τοιαϋrαι .παιδιαl γραψijς ήξι ... 

oUvτo τοίς παλαιοίς, oU μεμπτέον τi'jς άφελείας, άί.λιJ: 8αυμαστέον τ-ijς είς 

πολυμά{}ειαv παραδόσεως, δι' ljς γραφικlj τέχνη τρέφεται» (1~14, 54). 

Άλλα μ1Ί δf:v είναι δείγμα τfjς πρΟς η'ιν λαογραφίαν &γάπης τοϋ 

ΕUστα8ίου τΟ Ott ο'δrος ύ.πΕρ πάντας τοUς συγγραφείς εν ταίς εαυτου Πα

ρεκβολαϊς τΟν κατ' εξοχΤιν λαογραφικΟν 'Α-θήναιον εχρησιμοποίησεν, είς 

σχήματα δ' αναφερόμενος πολλάκις καl λαογραφικΟ:ς παρατηρψJεις Εκαμε; 3) 

Τί U.λλο δΕ il ά.γάπηv πρΟς τα λαογραφικd δεικνύει ή υπΟ τοϋ ημετέρου 

1
) Tt)v πολυπειρίαν καί πολυμάθειαν τοϋ ΕUοταθiου έξαίρει και ό Μιχ. 'Ακομινάτος 

ώς καl ό άδελφΟς αlιτσϋ Νικήτας ό πρΟηος γράφει (TafelJ De Thessalonica ejus
que agτo 372,5). 'Ώσπερ και τΟ πολυμαθί::ς καl πολλ&ν έπιστijμον έναπετίθεις σφίοιν 
(τοϊς μαθηταίς) έν χρόνφ βραχεί δια τc:Ον ώς έκύ.στοτε όμιλιών σου :,&ν &ποβαπt"Ομέ

νων εtς πάσαν λογικ1)ν μέθοδον. Ού γΟ.ρ τijς έν χε:ροίν βίβλου μόνης τΟν νοϋν ιiνέπτυο

σες έν ταίς όσημέραι συναναγνώσεσιν . . . . &λλΟ: καί τών fi.λλων πολλιi ξυνεφό

ρεις παραμιγνύς, ό δέ δεύτερος (Χρονικ. Διήγ. 399, 15) παρατηρεL. co πολiις έν λόγφ 

καi ιiρετfi διαβεβοημένος άπανταχfi Ευστάθιος, Φ καί τΟ &πΟ συνέσεως μέν έπιπρε
π€ς_ &ξιέπαινον καί ή πολυπειρία t!αυμαστ{] τις καl &ξιάγαστος. 

2
) Έξήγησις είς Διονύσιον τΟν Περιηγηη)ν 205, 22, (Milleι'). 

a) ΤΟ περιπλέκεσθαι καl οίον εLς έαυτΟν σπάσθαι &σπάζεσθαι λέγεται καί δεικνύ

ουσι "L0 έργον σύν άλλοις εΘνεσιν "'Ιβηρες (823, 2). 'Ιστέον δΕ δτι τΟ χείρε πετάσας έκ 

μεταφοράς εϊρηται τijς των ζωΊ~κων πτερύγων ΕκJ(;ετάσεως (1965, 15). Πλείονα δρα έν 
τψ περi σχημάτων κεφαλαίφ. 

.... 

Φ. Κουχουλέ-Λιι.ογραφικαL είδήσεις :ιταρU. τφ Θεσσαλονίχης ΕUστιιθίφ. 9 

συγγ(Jαφέως ζ1lτησις της πρώτης ιlρ)'iiς οlκογενειι:οt<J:"ηι ~πιΗέτ:ων, οία είναι 

τα l\-fονΟναύτης καl Ποtάμως, 1) 11 άναγραφΊ'ι πλείστ:ων δημωδ(δν παροιμιών, 

ι1ν ούδεμeαν ΕζΊlτησε -θεολογικώ; να έρμηνεύση, 11 μνεία πλείστα; ν λαογραφι

κών είιJήσεων είς τοUς συγχρόνου ξένους λαοι\ άναφερομένων &ς καl 1l 

dκριβης συναγωγη καl μεί,έτ:η τοίί δημώδους γλωσσικοϋ ύλικου, F.ν ψ, &ς 

γνωστόν, άντιχατοπτρίζεται δ λα'ίκΟς βίος; 2) 

Καl ταί>τα μΕν εlναι γενικώτερα δ Εύστάιtιος δμως κατέλιπε καl εl

διχωτέρας παρατηρ1lσεις δεικνυούσας δη δΕν Ίμο ξένος πρΟς τα λαογρα

φικα ζητ1lματα. cΟμιλών π. χ. περl tιJn κα.Η( διαφόρους έποχr1ς διαφόρου 

τρόπου τοϋ έvδύεσθ-αι, παριηηρεί τό. δρδά. «' Απλάις ο-5ι' είπείν 1] νόμφ 
il Ε-θει 11 προσώπων ίδιότψ:ι κατα καιροUς αλλοτε ιΧλλους τι~ τοιαϋτα ό 

κατ' &νΒρώπους βίος διοικονομείται» (1185, 13). Ό ωJτΟς δέχεται δrι oU 

μόνον λέξεις, άλλc't καl Ε&ιμα δύναται Εδνος παρ~ Ε-θ νους να δανεισ19fl. 

((Τών δεξι(ίιν χειρά')ν ή συμβολiι Εοικεν εξ Έλλήνων επιχωριάσαι τοίς Λα

τίνοις μετι~ κιιί U.λλων μυρίων εΒα)ν. Πολλοί γό.ρ tά')ν eΕλλΊlνων ot μεν 

έκόντες μεrοιχιlσα.ντες ε'ίτουν &ποικΊlσαηες, οί δΕ μεrιJ τi1ν 'Ιλίου άλωσιν 

είς. τιΊ. χατcl τ1Ίν 'Ιταλίr.ιν διεκπεσόντες χωρί.r:ι, τι'jν τε άψιν τών δεξιcΟν, ώς 

είκόc: διέδωκαν τοίr.: Εκεί χαi fJ.λλων δΕ: Ε:θών eΕλληνικά'>ν εκείνοις μετέδω--' ~ ' 
καν» (1398,57) η «ξυλίνη σορΟς τι) ζύγασr.ροv παρό. τΟ ζυγδ')σθαι, δ6ξοι 

δ-αν 'ίσως έχ της Κ(.(t(l Λατίνους χρήσεως, ή; πολλοl πεπείραvtαι, μη εξ 

άνάγχης ξύλι γ ον εί.ναι τΟ ζύγαστροv » (1'604, 14), όμιλών δΕ περl tώv κατU 
την πρώ-.:ην 'Ιανουαρίου τελουμένων έορτών τών Καλανδών καl &να

φέρων τd κατ:' αUr&ς τελούμενα, προσθέτει· α ΠρΟς τί μοι ταϋτα; 'Ώ; αν 

Εχης μαθείν δη και τα νϋν εφ~ ήμώ,, τελούμενα τοιούτου τινΟc, εξέχονται 

λόγου» (Oρusc. BlG, 71). 
"Ο Εύστά8ιος, ώ; προεδηλώθη, συστηματικΟς λαογράφος δf:ν Υμο, διc~ 

της Ε:πιμελοίiς έν τούτοις σuλλογης πλη-θύος λαογραφικά'>ν είδήσεων, κατέ 

στη είς tιί>ν σπουδαιοεέρων προδρόμων τfις λαογραφικης ερεύνης, εν εποχfl 

μάλιστα, και9' 11ν ttί)ν συγγραφέων τα Εργα συνΊlθως περί χλέα &νδρt:Ον 

κul ί}ρησκευιικιΊ.ς εριδας flσχολοi)ντο. "Αν έ'κιι.στος τών Βυζα\'tι\'(:ΟV συγγρα

φέων, άπορρίπτων τιiς προλήψεις t(ίn• χρόνων του, εlργάζετο ώς δ ΕU

στάθιος χαl μίiς παρέδιδε tJ τρίτον μόνον τών ύπ' αUτοίi καταλειφβει

σών είδΊlσεων, -θcl. 1iδυνάμεθα σιlμερον νιΊ. γράψωμεν πλήρες Εγχειρίδιον 

περl τr:ϋ Βuζαντινοϋ Lδιω~ικοϋ βίου, Οπερ πολλcΧ κενc1 έν τfι Ερεύνη τώv 

λαογραφικών προβλ1ιμc.iτωv ΒΟ. ήδύvατο να συμπληρώσ11. Οί άνδρες δμως 

1
) 'Όρα τΟ περl Επιθέτων κεφάλαιον. 

~) "'Επιθι τΟ περi ξένων λα&ν κεφάλαιον. 
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Εκείνοι συνή-θως τΟ σύγχρονον καl λαϊκΟν χαl χοινΟν d:ις πασίγνωστον περb

φρονοίίντες τΟ άφfιχαν &παραηlρητον, εϊμεfiα δΕ νϋv ηvαγκασμένοι έκ 

συντριμμάτων τfιδε κακείσε συλλεγέντων 1) να &ναπαραστήσωμεν ~βίον, 

με-8' oi.i τόσον άμεσοι δεσμοl μdς συνδέουσι. 2) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. 

ΠΕΡΙ ΊΏΝ ΕΘΙΜΩΝ τΙΝΏΝ ΊΌΠΩΝ ΟΜΙΛΕΙ 

Ο ΕΥΣΊΆΘΙΟΣ; 

ΠροτοU εLς την Ερεvναν τοίi ζηηlματος τούτοu εLσέλθω, σκόπιμον κρίνω 

V('i Εξετάσω τίνας τόπους έξ αUτοψίας fγνώρισεν ό ίεράρχης χαl ποία ύπηρ

ξεν ή γενέrειρα αUτοϋ. 

"Όη nlν παιδικ1Ίν του 1~ιλικίαν δι1Ίνυσεν δ ΕUστάΗως fv Κωνσταντι

νουπόλει καl έκεί έδιδάχθη τα πρίδτα γράμματα, 3) δτι παίς ων χαl οιΊδΕ 

εις 'ίnι,λον &ρτιφυη λασιούμενοςJ όμοfως αUτόftι διέτριβεν, 4) δτι &κμάζοντα 

είχεν αUτΟν ή τών λόyων :τόλις, 1l Κωνσταντίνου, 5) γνωρίζομεν, σαφε· 

1) Δυστυχώς γενικη άξία λόγου πραγματεία περi. του tδιωτικοϋ βίου τ<i}V Βυζαντι'\•ών 

δεν ύπάρχει. ΤΟ Εργον του J. Π1·αιιse, Die B:yzantinω· cles Mittelalters δfο,. άντα~ 
:τοκρίνεται πλέον εtς τΟ:ς Ο.παιτήσεις της λαογραφικής Ερεύνης, τΟ δε τοϋ Α. Tougard, 
Quid ad profanos nωres disgnoscendos augeηdaque lexica confe1·unt acta 
sanctoι·u1n Gι·aeca BoJlandiana κFψ6.λαιά τινα μόνον του !.διωτιr.ού βιου συζητεϊ καl 
ταύτα λίαν συντόμως. Καt τι'ι i-'ργον Μ τοϋ Ρ. BezobΨazov, Zίige der b:γzantini
schen Sitten und Kultur (Εν historisclιe Anfsiitze, Moslcau 1893 σ. 45-143 Ρωσ
σιστi.) τΟ όποιον, δυtυχώς, δΕν ήδυνήΟην νό. συμβουλευΘΟΟ, φαίνεται δτι γενικο)τατα συ~ 
ζητεί τα τοϋ Lδιωτ:ικοΟ βίου κεφά?.αια, lJ.,, τις κρίνυ f.κ τε τού τίτλου καl της Εκτά
σεώς του. Τέλος δ(Ια περl τοί't lδιωτικο'U βίου τών Βυζαντι'\'ι:Ον γράφει ό Σ. Βυζάντιος 
έν τφ Γ' τόμQJ της iστορίας της Κωνσταντινουπόλεως, σύμφω,•α Οντα πρός τΟν σκο~ 
πΟν τοϋ βιβλίου, οUτε &ρκούντα εlναι, οίiτε δεόντως Επεξειργασμέ'\•α. 

2) 'Ο Κ. Σάθας κατc'ι τΟ 1878 Sγραφεν Εν tι'J:J προλόγφ τοϋ ίστορικού δοκιμίου πε(.>ι 
τοϋ θεάτρου καl της μΩυrπκης τιί)ν Βυζαντ:ιν{Ίη• σ. λ γ'. Εϊτε ol Βυζαντινοί δ.μελΊlσαν
τες ,,α γράψωσι τrl κατιl τΟν βίο·ν αύτ&ν ε"ϊτε καl Ο:ν τις πρά'ξας τούτο δέν διεσώθη 
η καl περισωθεlς κοτάκειταί που άγνωστος, τΟ βέβαιον εlναι δτι, 00ς νυν Εχουσι τ& 
ΠQάγματα, λεπτομερεϊς εtδή;εις περt τού βίου τούτων Ελλείπουσιν· έ'\1 τοιαύτη περι
πτο)σει μόνον αί τ·tjδε κακείσε διεσπαρμέναι εtδ,lσεις Επιμελώς συναγόμεναι ηδύναντο 
να παράσχωσι νύξιν τινα εtς έξακρίβω.σιν τοϋ έν λόγQJ θέματο;· ιlλλι:l καί τΟ όχληρόν 
τούτο Εργον ούδεlς μέχρι τοϋδs άνέλαβε. 

ΤΟ Sργον τοϋτο, εUτυχώς, f:π' Εσχάτων &.νέλαϋεν 1Ί Εν 'Αθήναις Λαογραφ. 'Εταιρεία. 
3 ) Opusc. 111, 52 6ξ. 
4) Tafel, De Tlιessalonica ejusque agro σ. 403. 
6 , Τοϋ σοφωτάτου κυροϋ ΕVθυμίου, Μονφδiα Migne _E>G. 136, 764. Β. 
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στάτην Ομως μορτυρίαν περl τοϋ π'Οί'J ο-δτος Εγεννψ9η δΕν Εχομεν. Πρώτος 

ό T:lfel ύπέδειξε χωρίον, 1} Όπερ ίσως ύποδεικνύη τΟν τόπον τfjς γεννήσεως 

τoiJ Ευστα8ίου. ΤΟ χωρίον τοϋτο εlλημμένον έχ τfjς περιγραφfις τfις άλώ

σεως:-: τi)ς~ Θεσσαλονίκης VπΟ τών Νορμαννών Εχει ώς εξης· «"Ημείς yul:v 

φδάσαVτες τi]ν τών πολεμίων δφοδον τοUς δσοι μεθ' ήμiiηι ηjς J(ωγσταΥ

τινουπόλεως ήσαν τέκ11α, έξα.πεστείλαμFν εLς τοUς έαυτών ». 2) 

Είπον "ίσως, διότι ti ύπογραμμισθεϊσα φράσις δύναταί να σημαίηι 

και δσοι εύρισκόμε,•οι. μεθ' f]μών έν Θεσσαλονίκη ήσαν τέκνα της Κων

σταντινουπόλεως, τοUς &πεστείλαμεν είς τΤιΥ πατρίδα των, όπότε ή π/, η

ροφορία δΕν Εχει tην σπουδαιότητα καΙ σημασίαν, fιν τϋ &ποδίδουσι. 

Την στενf]ν σχέσπ τοίi Έεράρχου μΕ τi]ν Κωνσταντινούπολιν δεικνύει 

τΟ δτι ο15τος περl αύτfiς όμιλών την Ονομάζει «1) καθ' ήμάς πόλις», 3) ταύ

την αντιδιαστέλλει πρΟς τοVς άλλους τόπους, οϋς έγνώρισεν «Έν μΕν τfl 

περιωνύμφ τών πόλεων καl έν Ο:λλοις FJE τόποις, δσους τσUς μΕν πλείους 

έξ 'ΕστοριcίJν, ένίους δΕ και κατ' Οψιν Εγνωμεν» (Ql)USC. 257, 59)ι τ_αύτην δΕ 
κυρίως έπl τψ -Εtανάτφ του πεν&οϊiσαν παριστ~ ό μαθητi)ς χαl φίλος του 

Μιχαi]λ 'Ακομινάτος. 4) 

ΤΟ ζήτημα της πατρίδος του ιεράρχου &α Ελυε, φρονώ, μόνον ό προσ

διορισμΌς τfjς πατρίδος Γρηγορίου τινος &ναφερομένου EV τlj ΚΘ' επι

στολfi τοu συγγραφέως (Opusc. 336, 90), «Φ κα\ πλεiόν τι fjν προσ1jκων 

δια τΟ έντόπιον», ώς ό 'ίδιος λέγει. 

1) Tafel, De Tlιessalonica ejnsque agro σ. 351. 
~) Opusc. 283, 81. Ένταi,θα στηριζόμενος καί ό Π. Πr117nbacher, BLG2 53G 

ε{πε·ν Οτι ό Εύστάθιος κατήγετο πιθα'\·&ς έκ Κωνστα'\οτινουπόλεως, συμφωνω,, τrJ) 

Σ. Άριστάρχυ (ΚΠ. 4, 58), μΕ ·τ1)ν γνώμην δΕ ταύτην συνεηί.χθη καί ό L. Cοlι1ι, Εν 

τφ ό:Qθρφ του Eustatbios Erzbishof YOn Tlιessalonil{e έ'' Pauly- ''Tisso,va, 
Healencyclop3.die Bd. 6 στήkη 1452. Πβ. καi. Wetzer uud TVelte's, !l{il'Clιenlexi

con ε,. λ. Eustatbios στήλη 1020 καt Realencyclopiidie fίir protestantische Tlιeo· 
log·ie und Kii'clιe στ1μ.η ()30. Sed lis sub judice esto. 

~) Tafel, De Thessalonica ejusque agτo σ. 416. "Ας μνημονευΘώσιν ενταύθα καi 

οί Ο:μετροι Επαινοι, οί\ς Επιδαψιλεύει ό Εύστάθιος, εύκαιρίας διδομένης, είς τη,. βασι

λίδα τών πόλεων. Π β., πλΊ)ν άλλων, Opusc. 234, 58 .. 
~) Τί δΕ 1l τι:Ον πόλεων βασι.λίς; Πότερον κουφότερον ύποίσει την κοι'\•Ύι'\• δυσπρα

γίαν η πολλψ επαχθέστερο,•· οίς (οία;) lJ.ευθεριώτατα r.αi κάλλιστα παρ' αVτfi τεfJραμ

μt,,ος; Tafel, De Thessalonica ejusque ag1·o σ. 371. Ό αύτός Άκομι'\'Ο:τος, Επι

στέλλων έκ Κωνστα'\•τι'\'ουπόλεως τφ ίεράqχη, γράφει δτι ό γραμματοκομιστΎjς θά τφ 

εtναι εύχάρισως «δτι της λόγψ σε θρεψαμέιιης ό.ποθρώσκει», "Ενθ' 6.ν. 358. Καl ό ΕV
{)ύμιος δΕ ΜαλλJ.κη~ f.v τίj μον{ιlδίq. του (Migne PG. 136, 760. Β) λέγει· ~γέμει δΕ 

(τών του μάκαρος διδαγμάτων) και ή τών πόλεων βασιλίς, δ.Οεν ιούς λόγους έδρiψατο,» 
'Όρα δ' δτι οί προμνημο'\•ευθέντες συγγραφείς δΕν λέγουσι'\' δτι έγεν'\'ήθη ό ίεράρχης 
έ.ν ΚωνσταΥtτνουπόλει, άλλ' δτι Ελευθεριώτατα Ετράφη έ'\• αύτfl, δτι αϋτη fιτο ή λόγφ 

θQεψαμέ'\•η η Οθεν τοt'ις λόγους έδQέψατο. 
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Ό Εύστά&ιος λοιπΟν ~ίσως γεννηftεiς καl &σφαλώς άνατρuφεiς Εν Κων· 

σταντινουπόλει έγνώριζεν Εξ ίδίας πείρας τα 1i-θη και ε&ιμα τών κατοίκων 

τfiς βασιλίδας, παραδόξως δμως δ8ν όμιλεί περt αύτών.t) cιο,τι ε'ίπομεν περl 

Κωνστανηνουπόλεως Lσχύει Εν μέρει καL περl έτέρας μεγαλοπόλεως, τfjς 

πανταχοu γης περιφορήτου τψ κλέει Θεσσαλονίκης (Oρusc. 290, 44), 1]ς τον 

{}ρόνον έπl μαχρΩν έχλέ'ίσε· καl περl τών Ε8ίμωv δήλα δη τών Θεσσαλονι

κέων ελάχιστα όμιλεί. 

Τίνα Ciλλα μέρη, ΕχτΟς της Κω\•σταvτ-ινουπόλεως, καl τιϊς Θεσσαλο

νίκης μεtd τfiς περιοχfjς των Εγνώρισεν ό Εύστ:ά8ιος, &γνοοiiμεν, Δ8ν φαί· 

νεrαι Ομως νd έγvώρισε καl πολλά, ώς καl δ 'ίδιος όμολογεί λέγων· «'Εν μ8ν 

t"!i περιωνύμφ τών πόλεων καl Εν Ciλλοις δΕ τόποις, Οσους τους μ8ν πλεί

ους εξ !στορ ιών, ενίους δε καl κατ' ο ψι ν ~γνωμεν> (Opusc. 257, 59), fιν 

μαρτυρίαν δια ηΟν έξfις έπιβεβαιοί ό Πατρ(δν ΕUftύμιος cιΓf]ν μΕν γδ.ρ 

οUκ ·ην περιτρέχων ούδ8 τΟ:ς πόλεις άναμεtρ(ίJν καl άπΩ ταύτης πρΟς έτέ· 

ραv μεταχωρίiJν ιωτδ. τΟ τοί! Κυρίου παράγγελμα». 2) 

'Εν Φ λ()ιπΟν έλάχισrα μέρη έξ αύτοψίας Sγγώριζεν ό ΕUστά&ιος καl έ:ι:ο 

μένως εγκύρως περi. τών έ{}ίμωv τ<iJv κατοίκων αύτc'δv 1~1δύνατο να όμιλt1ση, 8) 

βλέπομεv εν τούτοις Οτι Εν τοίς συγγράμμασί του ποιείrαι λόγον ΠF:ρl τών 

Ε&ίμωv μερών δ.πΟ τά'η• δυτικωτάτων μέχρι τών άvατολικωτάτων όρίων τοίi 

κράτους· xal &πΩ τών βορειοτάrων μέχρι τ<tlν νοτιωτάτων έξικνουμένων. 

Περl τf]ς λα'ίκής λοιπόν γλώσσης καi τών λα'ίκών Εftίμων όμιλών δ Εύ

σrά8ιος 4 ) &ναφέρει τοUς CΕλλαδικοUς (1248, 52), την Ναύπακτον καl τους 

1κεί τόπους (501), η'1ν Κφjtην (598, 26. 1610, 57), τijv Πελοπόννησον, \lν καl 

γην Δωριέων καλεί (132, 33. 623,33. 1070,52. 1248, 52. 1449,1. 1452, 61). 

rορισμένως δε τijν Τροιζijνα (456, 1), τα περl Tljl' Κόρινftον μέρη (1239,3), 
καi ,η, Τσακωνίαν (714, 40. 1511, 15. 1575, 40), τaς Άβ1jνας (273, 2. 
497, 23), η]ν Βοιωτίαν (262, 7. 275, 3), τi]ν Εiiβοιαν (1263, 60), την γην 
τών Μακεδόνων (500, 15), τοuς κατa rljV Θρι,iκην ο(κοuντας (818, ~5. 

1) "Απαξ μό·νον έσημείωσεν Οτι 1'1 Βυζάντιος παραφθορα μικρόν τινα ίχθύν κτά

ραν έκάλει 1936,21. 'Όρα καί δ σα σχετικcL λέγει περί 'τfις τοπογραφίας τής Κω·vσταν
τινουπόλεως έν τφ κεφαλαίφ πόλεις και όδοί.. 

• 2) Τοϋ σοφωτάτου κυροV EVfJvμloυ, Μο'\·φδία παρcL Migne PG. 136, 760. Α. 
3 ) ΤΟ ζήτημα της Εξ tδίας &:ντιλήψεως γνώσεως τ&ν Εθίμων τόπου ττνΟς τονίζω 

ένταϋθα, διότι είναι τ&ν σπουδαιοτάτων δια η)ν ερευνσ.ν. 'Ο έρευνητi]ς παρέχων Ι':tδ1ι

σεις Π?Ql τ&ν έθίμω1• ιiγνώστου αι"ιτφ τόπου φυσικΟν εtναι πολλάκις καl νό. σφαλϊΊ 

είτε έξ &.γνοίας είτε καl έξ έσφαλμένων πληροφοριών. 
.ι.) ΠαραλεLπω τδ.ς ύπΟ τοϋ ίεράρχου 6.ναφερομένας λα'ίκιlς Ονομασίας τόπων, διότι 

περl αUτίίη· γίνεται λόγος είς τα περt γεωγραφικών Ονομάτων καi ξένων λαόη· κε· 

φάλαια. 
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9f!4,45. 1524, 28). τi1ν Κωνσταντινούπολιν (1936, 21 ), η] ν Χαλκ.ιδόνα (OlJUSC. 
44. 92), n]v Βι1tυνίαν (Opusc. 146, 49), η]ν Λυδίαν (.365, 21), η]ν Πα· 

φλαγονίαν (330, 40. Opusc. 353, 78), γενικώς τοilς κατοίκους τijς Μ. 

'Ασίας 1\ 'Ανατολικοuς (130, 46.574, 32), η]ν Παμφυλίαν (1452, 60), την Λυ
κίαν (229, 1. 538, 23. 545, 44. 634, 14. 635, 38. 774, 3F. 837, 62. 907, 30. 
941, 16. 972,37. 1141, 12. 1502,26. 1531,40.1533, 28. !598, 47, Έξι'1 γ. 
είς Διονύσ τον Περιηγ. στίχ. 847 στ. 366, 18), η]ν Λυχαονίαν (1407, 22), 

τον Πόντον καl τσuς έψους (336, 40. 46~, 33, 639, 52. 948, 30), τοiις 

έψους καl ~ψηλοτέροι•ς Πονηκοuς (625, 2), τοuς περl τiιν Σινώπη ν (1917, 34), 
τοuς ίiπερftεν τfiς Σινώπης (1834, 45), τΟlJζ ί)περ&εν τijς Σινώπης Λευ· 

κοσύρους (1489, 8), την Καππαδοκίαν (1183, 44), τοuς ο(κοϋντας η]ν 

Ταυρικijν (632, 60), τοuς περl τοuς Ταύρους &ρκτικοuς (1453) καl τοuς 

βορείους βαρβιίρου; (43, 1). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. 

ΠΗΓΛΙ 'ΓΩΝ ΠΑΡ' ΕΥΣΤΑΘΙΩr ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Μετd τα ανωτέρω προβάλλει τΟ Ερώτημα· πόftεν λοιπΌν fιρ1Jσflη τCtς 

περl τών κατοίκων τών διαφόρων τούτων τόπων πληροφορίας του ό Εϊι

. στά&ιος; 

ΔΕν πρέπει vcX λησμονώ μεν Οτι ό &:v1)ρ άνετράφη, Εσπούδασε καl κατ' ciρ

χας εδρασεν έν Κωνστανrινουπόλει, Εν τiρ μεγάλφ τούτφ κέντρφ, έν φ 

συνήρχοντο πανταχόftεν του eΕλληνικοϋ άνθρωποι. Οίίτος, Ε~δωφερόμενος 
δια τα λα'ίκιJ ε&ιμα, άσφαλώς {}d ηρχετο εLς Επικοινωνίαν μ8 τοUς dπλοϊ

κωτέρους καl ftd τους ήρώτα, Οσάκις παρουσιάζετο εϋκαιρία. Δύναμαι μά~ 

λιστα νU ύποδείξω καl χωρίον, Sν φ σαφώς φαίνεται Οτι _Λuκίους παρα

μένοντας Εν Κωνσταντιvουπόλει ήρώτα περl τfις γλώσσης τfϊς πατρίδος 

των- τΟν άδρανή, λέγει, καλοiiσι σιφλΟν oi Λύκιοι, «o'L καl &παιτη{}έντες 
έρμηνείαν τοϋ σιφλοϋ, φασl τοιοϋτον είναι τΟν ώς Εκείνοι μέν φασι ζο

φ6ν, κατα δε ι'iλλους χυδαίους ζοχόν, το δ' εστi λογίως σομφόν»') (972, 38). 

1
) Ό ίεράρχης συνηθέστατα riιν Λυκίαν ό.ναφέρει. Τούτο εξηγώ ώς έξης. Ό Εύ· 

στ:άθιος ψηφισθεl.ς Μύρων Λυκίας κατ<Χ τΟ 1174 (δρα Fr. Πuh1ι, Quo ordine et 
qιιibus temporibus Eustathius commentarios suos composuit εν Comιnenta

tiones in honorem Guilelmi Studetnund σ. 254. 'Έπιθι καt TVetzer und Welte's, 
Κirchenlexicon ε-ν λ. Eustatllius) φυσικΟν ijτo να επιζητΊ]συ τi]ν γνωριμίαν τών 
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'Α} ι α , "J Ι , ~ ~ , ~~ " Ε, , " 
• ι χαι α, .ας πηγας ειχεν υπ οψιν ο uσταυιος. 

Είναι γνωστΌν δη ό λόγω; (iνt)ρ λίαν ηUδοκίμησεν έν Βυtαντίω ώc 

διδάσκαλος τfϊς ρητορικής « μαγίστωρ τώ\' ρητόρων» καl Οτι είχε- περl iΞαυ: 
τΟν πλη{}Uν μα&ητών xal ι'iαυμαι-τrcϊ~)Ι'. Ώς γ(φ πέτρης Εκ γλαφυρfjς, παρα· 

τηρεί δ Μιχαηλ Άκομινfiτος, εθνη μελισσών Εξεισιν οϋrω καt τψ Εϋστα

tΗου μελισσώνι προσίπταντο καl dφίπταντο βοτρυδΟν όσημέραι φιλολόγων 

σμηvη μυρία» 1} καi πάλιν ό ΠατρcίJν Εύθύμιος « &κμάζοντα μΕν γdρ είχέ tε 

ή τών λόγων πόλις, 1Ί Κωνσrαντίνου, καl 1Ί φιλόλογος νεολαία πάσα περl 

αUτΟν κιil -ην μουσείον Ciντιχρυς τΟ δωμάτ:ων, 'Ακαδημία χα!. Σroci καi 

Περίπατος». 2) Είναι alιτoi οι μαδηταί, οϊτινες, δrαv τΟν διδάσκαλον είχε 

λογογραφο-ϋντα ή Θεσσαλονικέων πόλις, «λόγων τρόφιμοι καi φιλόκαλοι 

μετεκαλοίίντο τοUς λόγους», 3) είναι αUτοl πρΟς χάριν τών όποίων συνέταξε 

τaς Παρεκβολάς, &ς ό 'ίδιος όμολογεί 'Ίνα &σχολη&ώμεν, λέγει, περi την 

έρμηνείαν τοϋ <Ομι\ρ(Jυ «oU πρΟς μεγιστάνων τινών Επετάχδι]μεv, δπο"ίά 

τινα .πλάττονται οι κομψοί, &λλό πρΟς φίλων όμιλητώv, οΙ; υπολ1lψεώς τι 
χρηστfiς περί f]μci>ν ϋπεστιν» (2, 17). 

'Ενώπιον λοιπών τών δμιλητc'Ον τούτων &ναπτύσσων τΟν cιΟμηρον καl 

προσπα&ών να κάμη παραλληλισμΟν τά'>ν παρ' αύτψ έ3ίμων πρΟς τα σύγ

χρονα, πι&ανΟν είναι On iiκουε καl Εσημείωνεν Οτι τοϋτο η Εκείνο τΟ 

ε&ιμον Εφέρετο καi Εν τfi πατρίδι τοU δείνος η δείνος μα&ητου· τοϋτο 

άλλως τε καi νϋν συμβαίνει είς πάντα διδάσκαλον. ~ΕντείΗtεν ή ποικιλία 

τών μνημονευομένων τόπων. 4) "Οτι δ6 τοίiτο είναι άλη3ές, φαίνεται Εκ τοϋ 

δτι δλοι σχεδΟν οί τόποι περi τών Εθίμων τ<7Jν όποίων ποιείται μνείαν 

ό ·ΕUστάθιος σημειοίivται μόνον έν ταίς Παρεκβολαίς, Εν τφ εργψ δijλα δη 

f.ν Κωνσταν·ηνουπόλει τέκ·\-'ων τfjς Επισκοπfjς του, ιiπό του θρόνου τfjς όποία πρiν 
' > 1 'ι? ' , ' ο ς, 

τον ανα cαuη, τον απεσπασεν η Θεσσαλονίκη. Τότε μάλιστα ήτο ή Εποχ1l, καθ' 1]ν έξ-

εδίδο~το αί εtς 'Όμηρον ΠαιιεκβολαL (Ft·. Πulιtι, 'Ένθ' άν. σ. 254, 256), Έν αΙς ούδό
λως άπορον δτι ~χρησιμοποίησεν δσα παρΟ: των Λυκίων συνομιλητών 1-jκουσε. 

1
) 11-fιχαi-;λ Χω1•ιάτου, Μονφδία"εiς τΟν άγιώτατον Θεσσαλονίκης κυρόν ΚUστάθιον 

παρ?ι. 7.'afel, De Thessalonica ejusque agro 374, 7. 
~) ToV σοφωτάτου κvροϋ ΕV{}-υμίου, Μονφδία l\i[igne PG. 136, 764. Β. 
~) Τοϋ σοφωτάτου κvροϋ ΕV{}υμίου, Μονφδία 1\-Iig·ne PG. 136, 760. Β. 

ο .ι~ ~Οτι ο~ μα~η:α~ τοϋ Ε,-όσεαθίου κατiη-οντο έκ διαφόρων τόπων σαφώς εδήλωσεν 
ο, Ε~θuμιος, εν το~ εξης, χωρι~ τfj~ μον~δίας .. του (Migne PG. 136, 757 D) «Διψ1]σουσι 
δ, ο~μα~ και _πολυ ~ι μερος της οικουμενης οσοι τώνlτοϊ; μάκαρος ναμάτων Εγεύσαντο 
~ι με" εκ .του σχεδον ~ης_ χρυσής ό.πολελαυκότες γλώττης, οί δΕ καt πόρρωθεν τοι'ις 
ηχους ~εχομενοι». Περι τιον ποικίλων πατρίδων τών παρακολουθούντων Επιφανείς 
διδασκαλους φοιτητών ώμίλησε παλαιότερον ό Λιβάνιος 3 444 (Reisl(e) καl κα ' ' , 
ΙΑ' •- < • ι • τα το' 

ι:-ιωνα ο ·Ιταλικός. "Όρα καl F. Sclιe1nnιel, Die Hoclιschule von Konstantino-
pel ιnι IV Jal11·. p Clιr. Εν Neue Jahrb. f. d. kl. Alter. 22, 162. 
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έκείνφ, όπερ προϋπο&έτει την τοιαύτην τCδν μα&ητών συνεργασίαν. 1) "'Αν 

ή ύπό-&εσfς _μου είναι άλη&ής, τότε έκ της μνείας τών τόπων {}(ι ήδύνατό 

τις, "ίσως, ν& όρίσπ καl τ&ς πατρίδας τών μαθητών τοϋ Εύστα{Ηου, ζήτημα, 

έξερχόμενον τών όρ1ων τijς παρούσης μελέtης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΌ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΚΊΆΣΕΩΣ 

ΤΩΝ ΠΑΡ' ΕΥΣΤΑΘΙΩr ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΉΣΕΩΝ 

ΟΊ τρόποι κα-θ"' ο\Jς όρίζει δ Ε~σtά~ιος την τοπικi)ν εκτασιν έ-&ίμου 

τινΟς είναι διάφοροι· η δfiλα δη γενικώς λέγει Οτι oL σύγχρονοι μετεχει

ρίζοντο f-3ιμόν τι π. χ. «ή νϋν γενεd ποιεί» (1669, 36), «ή νϋν οίδε γε

νεα> (1187, 31), «καi νϋν ... μuριαχοϋ» (1669, 19), «&ς γίνεται» (1125, 58), 

«καi νϋν φαίνεται» (1276, 34. 1547, 31), «ή πείρα διδάσκαλος» (1020, 12. 
1161,25. 1698, 27), «ό χuδαtζων iiχλος ποιεί (διόμνυται)» (1871, 5), «μέχρι 

καl Εσάρτι οϊδασι» (1668, 23), «μέχρι καl Εσάρτι οί Ciν-3ρωποι [οϋτω ποιούσι] 

(Migne PG. 136, 736. Β.), «το μέχρι καi έσάρτι» (1286, 20), ωι μέχρι καi 
έσάρτι ο'ίδασι» (1668, 22), «το σύνη&ες» (1668, 18), «πάντες οϋτω ποιοϋσι» 

(Opusc. 314, 59), ,δ καi ε!σέτι ποιοuσι» (1167, 17), «τοuτο μέχρι καi έσάρτι 

φαίνεται» (Έξή γ. ε!ς Διον. τον Περιηγ. στίχ. 84 7 σ. 366, 18) «καi ι'iρτι ... έν > 

(421, 21), «οι χυδαίοι χα1ρουσι», (Migne PG. 136, 669 Β. Ο.). «'Έστι δε μέχρι 

καi νuν [του τάδε] χρijσις», (1897, 42), «πλατu ε&ιμον» (1287, 1), η περιορ1ζων 

τΟ γενικΟν roϋto λέγει Οτι πολλαχοϋ 11 παρd πολλοίς1 παρά τισι η ένιαχοϋ ή ποτε 
έπεκράτει το ε&ιμον «δ δη καi νϋν πολλαχου· γ1νεται» (191, 30. 538, 15), 

«δ δη πολλαχοϋ γίνεσ&αι ο'ίδαμ,;ν» (858, 45) «μέχρι καi νϋν πολλαχοϋ γ1νε

ται η περιφέρεται» (774, 38. 976, 30. 1632. 1700, 6)," «πολλαχοίi δε καi εtσ
έτι έπιχωριάζει> (1885, 59), «δ καi νuν ετι πολλαχοu παραμένει» (191, 39), 
«πολλαχοu ή πείρα διδάσκαλος» (1161, 25), «καl νuν παριl πολλοίς» (623,38), 

«δ και νϋν παρα πολλοίς γίνεται» (1871, 8), «καl νϋν πολλοίς τών έ-8-vών 

έπιχωριάζει» (1398, 42), <δ καi ε!σέτι πολλοίς έπιχωριάζει (1157, 14), <καi 

νϋν fτι πολλοl» (1166, 20), «fστι δΕ καl νϋν πολλοUς ίδείν . . . [οϋtω 

πόιοίiντας] (1456, 12), <ο! δε νίiν βλέπουσι πολλοlις» (464, 30), «εγνωσται 

ι) Πάμπολλαι λαογραφικαl πληροφορίαι είναι f.γκατεσπαρμέ-ναι καl είς τΟ. Opuscula, 
αiSται δμως οϋτε τοπικ&ς όρίζονται, ούτε μεθ' ijς Ε•• ταtς Παρεκβολα'ίς Ο.κρι6είας 

διατυποiJνται. 
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μέχρι καi' νϋ\~ π~λλοίς» (192Β,3β), '"l πείρα i'φηνε πολλοίς» (1893 14) 
«Ο πολλοu- των εώωv δ 0 ~(σ σ,:! 40) , .. ' ' 

~ -· ι ικει .J,::ιv, '«rινες των πολλών φασι>> (1191, 14), 
« παρd: πολλο t:ς των Εν ~Ασία>> (57 4- 31) «κρατεί δ' ' , -
τισι» (639 ~ 2) ~ , , - c , ' ' ε και μεχρι νυν παρά 

, Ό , παρα τισι των εω;ιη•» (639 52) ' c, ~ .. 
(4(18 33 "' - • . ' ~ ' ηινες εωων ανδρων » 

) ' ), «:η πειρα μέχρι καl νUν δΕίκνυσιv Ενιαχοίi~ (Ω48 3~)· " ' .. 
ποτε )'ίνει;αμ {l-40 46) , , _ '- ,. , «ως και νυν 

σ ' ' η και τουτο περιοοίί:ει σηu.ειών τΟ τ:μ,-1 ' 
Επα , " ' ' ' " - ' μα, την 
. ρχιαν η και την πολιν &κόuη, Εν l] Ειtιμόν τι ε~.,.,.., , . ' 
~ "I" , ' ·· ;~""κρατει π. χ. «παοα 

τοις α ιΛοις και τοΙς περί που την Παμφυ),ίαν >> (1452 60) ~~ ... , 
, , ·' , , «εν τισι το-

ποις οιον και τοίς περl Λυχίαν» (1407 21) «πο))"χου· Κ"' ') ' 
\ . , ,....,... ' ' ''" ..... ι μα~ιστα περι 

1 υκιαν» (ιι4, 38), "παρι:\ Λυκίοις» (l502 26) «κ' '· , ' ' 
Ί. , , • ~ · αr. μεχρι εισαρτι οι 

1 υκιακοι λεγουσι» (RR7 52) ' • 
- , _,_ ' ' ' «παρα τισι των παρα{}α/,ασσίων έποίκων 

tης ΜεγαλΙJC Λυκία• (5"8 24) , - Π 
., I -- • " 'υ ' ' «εi' γοuν ελοπnννήσφ πολλοi» (191 38) 

«εως και νυν παρ(! 0 - '" Π ) , ' ' 
τ ις εν ε ,οποννηπω Δωρίtουσι (1575- 41) ' 

που ' · I • Π ) · - ' · 1 «περι 
τα κατα tην ε .οπ6ννηηοv>J (1070 52) «πο'J ' • 'Ε" δ • 

, ') _ , ' ι , Λ .οι των fi.Λα ικων 
και μα ιιστα των κατα Πελοπόvνησον» (l248 52) , ' Π 

) , ( , , «περι που τφ• αμ 
φυ •tαν» 1452 f>) «περ' ' ' ' Κ, -

' ' ' ' ι που τα κατα την οριν&οv παραθ-αλάσσια>> (1239 3) 
«<αtα Θρακ'l", (81 ~ 2-) ' , ' ' 

• '1 Ο 1 «επιχωριαζει τοίς ο'tκοϋσι τη' ν 'Γ ' 
(632 60) ' , , αυρικην» 

' ' «οι περι που τους Τω!ρους dρχτικοl» (1453) «οί περi Σινr''-
πην πρ' β • (19 ' " , ος ορραν» . 17,34), «παρa τοίς Άνατολικοίς> (130 46) δ -
κνυουσι καi - ' ,,') , ι ι ει 

νυν.συν αΜοις ε&νεσι καl "Ιβ>Jρες> (S23 3) "δ' ( ' ' 
' , I ,. , - ι , «ο η το καιειν 

τ-ους νεκ~ους) 'κ~ι εισεcη παραμένει τισl τών βορείων βαρβ(lρων (43, 1). 

Τοσαuτη δ ειναι η προσπάitεια νό. όρίση &χρι'}ε'σ•ερον ' , 
• , λ~ , ο • ι- " - τον τ:-οπον 

ω.~τε πο ~ακlις ~μ~λών άορίστως περl τής τοπικfjς έχτάσεως έ{}ίμου η δη~ 
μ~δ-ους τ~νος οvοματος προσπαθ-εί, οlονεl έπανορ{}ών έαυτόν η"" έν -
αυτω χωριω η" '"λ, - I c , ,. ' τφ • , α Λ«χου να οριση ακριβέστερον τΠ - ' "θ 
~' ~ , • που το ει ιμοv η τΟ 
ο:ομα επεκρατει· π.χ. «τΟ παλαιΟν έκ φυτών σχοίvωv έπλέχοντο τα τοι-
αυω (σχοινία) " ' • " , ο και νυν ετι πολλαχοϋ παραμένει ιr:;' - Π ) 

' 1 , ct • ι-._, ν γουν ε .οπον. 
νησφ ΠΟΛλοι ου τω ποιοϋντες .... » (191,38) «"'η μείωσα ι ~, , . -

λλ - 1 , • ' - οτι μεχρι και νυν 
πο αχου και μαλισtα περi Λυχίαν γέρας κυνηγέτη πρώrω β λ, "λ 
η αίγα η σϋv c λ, ~ ~ ~ , I _ ~ • α οντι ε αφον 

- ' η κε~α η, καν αχρειον ειη tO της βολijς» (774,38). ιc'Εν-
ταυ{}α δε παραπηκτεον καl τΟ δαψιλες γfj-&εν έ'λαιον 8 ·πολλ ' ... c, 
δ ~ cι 'λ ' ους των εωων 
ιοικει οσοι μα ιστα περi t<\ κατa Ρωμ6γuριν» (336 40) 'Η , , 

, , , β ... • · « προσγειοc: 
εσχαρα χαι αυνος λέγεtαι ε[σf,τι καi νϋν» (1564 36) Κ λ - δ' β • . 

, , , , ι · « α ουσι ε αυνον 

μεχρι και εσαρτι Πελοποννήσιοι τΟν τοϋ πυρός το'πο " ' ' 
λ.. ~ ... v, ον και παριστιαν 
εγομεν ιδιωηκως» {132,33). «Βωμοu δε διαφέρει έσχάρα κα·Qο' ' ' 

c , , c ~ . 1 υ τι ο μεν 

υ~ερε~'τηκε κlαι ... ως ειπείν άvαβέβηκεν, ή δf: πρόσγειός έστι βαϋνσς λεγο-
μενη' εως ~αι νuν' παρa τοίς έν ΠελοποννΙ]σφ Δωρίζουσιν> (1575, 40). 

«Και φυλαττεrαι η ρητορικ1] αϋτη λέξις (Εκλιvίζειν) ετι καl νϋν παρα πολ-
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λο"ίς τών Εν τfi Άσί<t, Qcι καl nX τσιαϋtα λίνα λινάριά φασιν (574, 32), 
«ών (λίν"ων_) ή κλfjσις μέχρι καl νϋν φέρεται παρά τε <Χλλοις και τοίς περί 

που την Ίlαμφυλίαν1 oL λινάριά τε καλοϋσι τα -Βηρατικα δίκτυα καl .Οτε 

δη ζψον έμπεσΟν αUτοίς έκφύγn, έκλινίσαι φασlν αύτΟ» (1452, 61), 4:t& 

παρα τοίς βαρβαρωτέροις &ναδείπνια καλούμε\-·α» (1715,2)1 «τό: παριi τοίς 

Λυκίσις &vαδείπνια» (1141, 12). «Καl μέχρι δΕ &ρτι πολλοl τι'Ον cΕλλαδι

Κ(tlν καl μάλιστα τών κατα Πελοπόννησον χηλαμοiις τός περl ftιiλασσαν 

ρωγάδας πέτρας φασί, κατά τι να παραφΕtορd:ν» (1248, 51),<( ... ό χηραμός, 

Ον o'L τijς τUn• Δωριέων γης Clρτι χηλαμόν φασιν ίδιωτικώς» (144:9,.2), 
«λεuκΟv κρί. , .. πρΟς &ντιδιαστολην μελαίνης τινΟς την έπιφάνειαν κρι-θ-fjς, 

όποία ι πολλαχού γίνονται» (538, 15), «χρί λευχΟν .... πρΟς διαστολην κρί
μνοu μέλανος, ό)ς Οντος τοιούτου &ληδώς Εν τισι τόποις οίον καl τοίς 

περ\ Λυκίαν» (1407, 21). 

Είναι δf: τόσον λεπτολόγος είς τιi ζητήματα ταύτα ό ίεράρχης, ΟΟστε 

πολλάκις όρίζει καl τ(~ς τάξεις τών &ν{}ψ{:,πrοv, παρ' αίς τοϋτο η έκείνο Εγί· 

vετο i] έλέγετο π. χ. ναuηχοuς (49, 51. 4 7 ι 35. 1166, 20), τέκτονας {1533, 27), 

tχ8υοβόλοuς (191,33), &γροίκοuς (1827,58. 182Β,54),[διώrας tεχνίrας {1095, 13), 

τεχνίτας ('ΕξΙ]γ.ε[ςΔιονύσ. τόν Περιηγ. σrίχ.1166 σελ.407, 10), tεχvικούς (1 40, 8. 

1321. 34.1327), τοuς περi τ aς τέχvας (1292,5), γεωργοuς (308, 38.810, 61. 

834,34. 1163, 17), &γροηκοuς (1848, 24), ποιμένας (944), τοuς έν tσίς tπ

πικοίς &γώσι (722,23), νομικοuς (136Ω,18.1405,22), φορολόγους (1302, 9), 

καi γυναίκας (728, 44) . 

Εtς τα τοιαϋτα ζητήματα λεπτολογ(ϊ:ι, διότι ftέλω να δείξω δη δ Εύ· 

στά-Ηιος τα περl έ&ίμωv ζητήματα πραγματευόμενος προσέσχεν είς ώρισμένας 

με&οδολογικaς άρχάς. 1) 

Έντσ:ίΗ}α του λόγου γενόμενος έπι-8υμώ να Επιστήσω τijV προσοχην 

του &ναγνώσtσυ έπl τοϋ λαογραφικοU Οροu νΟμος, δν δlς εύρον παρ' Ε\J. 

σrαΜφ, νόμος ποιμενικός (450,.19), καi νόμος γεωργικος (Opusc. 223, 76). 

~Ως ήδυνήδην να Εξακριβώσω, Οσάκις τΟν Ορον τοϋτον αναφέρει ό 

Lεράρχης, συμφώνως καΙ πρΟς παλαιοτέραν χρfiσιν, 2) Ομιλεί περl παγκοί-

1 ) 'Εν έτέρq; διατριβfi μου έπιγραφομένη δ ΕUστάθιος ώς γλωσσογράφος &.ναφέρω 

τιJ.ς διαφόρους φράσεις, δι' iliv ό iεράρχης δηλοί: την τοπικi)ν εκτασιν τών δημωδών 

γλωσσικών στοιχείων. Ίδιαιτέραν φρασεολογίαν Εχει δ Εύστάθιος, 'ίνα δείξu τi)ν εκτα~ 

σιν τόJν λα'ίκ.ο)ν παροιμιG}ν, περl τούτου δμως Επιθι τΟ περL παροιμιών κεφάλαιον. 
2) Ό Χgυσόιπομος (l\iigne PG. 61, 104) περιγράφω ν η'-ιν διά τfις &.γορaς μετ' <ί:σμά~ 

των διελι::uσιν της γαμηλίου πομπrjς εL--τε· «καί τοίίτο νόμος εστι παρι'ι. τοίς πολλοίς» 

καL πάλιν δ α1ιτ0ς άλλαχοίi (Migne PG, 62, 386). «Έπειδi) τfις σκηνfις καl τών άσέ

μνων των εκεϊ ή φύσις αυτ:η τδ;ς γυναίκας &.πήγαγε εtς την γυναικωνίτην εισήγαγε τα 

του θεάτρου, μαλ~αούς λέγω καί πόρνους. Ταύτην ηΊν λύμη" δ τ&ν γάμων Ε:πεισήγαγε 

2 
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νου συγχρόνου έ\Ημου, &πόδειξις δΕ: τοιiτσυ περιφανfις είναι δτι τCι Ε'θιμα, 

άτινα ούτος ι:Ος νόμους χαρακτηρίζει, καi νίiν Εο, μετΟ: τοσούτων αίώνων 
πάροδσν, έπικρατοίiσι σχεδΌν πανταχοίi της Έλλάδος, Οπου ό ποιμενικΟς 
καi ό γεωργικος &κμάζει βίος. 1) 

ΤΟ παρΟν κεφάλαιον aα Εμενεν &τελές, άν μη έξητάζετο ή παρ' Εύ
στα8ίφ σημασία τών λέξεων έθ,ιικός, βάρΒαρος, Άνατολικός1 βόρειος καl 
Εψος, αϊτινες συχνότατα κατό. τΟν τοπικΟν προσδιορισμΟν έ\'0ς έθίμου &να
φερόμεναι, είναι δυνατΟν καl είς πλάνην τόν &πειρότερον &ναγνώστην 
να άγάγωσιν. 

Έ3νικός λέγεται παρ' Εύσταδίφ ό μη "Ελλην, ό βάρβαρος, ό 'μη &νή
κων είς τΟ ΒυζαντινΟν κράτος. Άπόδειξις τούτου τα Επόμενα χωρία. 
«Εί δΕ έκ τοίi τοιού.του πάσσειν καl ό πάσσος, έθγικl] αϋτη λέξις, γί· 
νεται, τίς O.v είδείη; 'Έστι δέ φασι πάσσος οίνος Εξ &σταφίδων παρCι Ρω

μαίοις, ού πίνειν γυναίκας &πείρητο>> (1178,16), «Ολωςδ' είπείv γέμει δια 
taς sπιμιξίας μυρίων lθνικών λέξεων η Έλλaς γλώσσα» (1854, 36), ΗΟ 
δέ γε λήδανον παρ~ Ήροδότφ, δ εσrι λάδανον, έθνικό11 έστι, ό1ς έκείνος :επιση· 
μειοϋται» (1147,3). «~Ως δΕ καl σκεύασμα κρίδινον ο'ίνώδες με8υσι:ικώς 
διατίδεταί τιvας lθνικούς (δηλ. ωuς Γερμανοuς) ούδεiς &γvοεί» (Migne 
PG. 136,680 D). «Καl δρα δτι κal νϋν, ώς καl Εν Όδυσσεί<t, τι) περιπλέ
κεσflαι κιχl είς έαυτΟν σπασ-&αι &σπάζεσ.fiαι λέγεται, καl δεικνύουσι τό 
i!ργον i!τι καl νuv σuv Ciλλοις εθνεσι καi 'Ίβηρες' (823, 2). «"Εστι δε κα\ 
νίiν πολλσUς τών έξ έθνών ίδείν έν τψ &λλήλους σuνανταv διαπεταννύντας 

τω χείρε και τά τε στήflη πελάζοντας και τιlς χείρας έπικuρτοϋντας καl 
είς κύχλον περιάγοντας καl περιπλεγvυμένους ήρέμα. Kal έ'σrι τοϋτο 

αύτοίς ό &σπασμός» (1456,12). «Έσφίγγου σπαργάνοις καl σΕ σμικρΟν 
περιέγραφε λίκνον ... καl τU lθνη . . έδωροφόρουν σοι» (Λόγος επιβατήριος 
sπl τfi sλεύσει τijς βασιλικijς νύμφης εtς τijv Μεγαλόπολιv παρa W: Regel, 
Fontes rerum Byzantinarum σ. 88). Τέλος περi ωu sπισκεψαμέvου 

νόμος ι. 'Έγραψε δΕ καl ό Άχιλλε1Ίς Τάτιος, (ΚατΟ: Λευκίππηv καi Κλειτοφώντα λόγ. Β'. 
κδ'.) «Οφελον εμεινας έν Βυζαντίφ, δφελον επι:ιθες πολέμου νόμφ τήν Ιϋβριν,... Φέρεται 
δΕ και έν χρuσοδούλλφ Μιχαήλ τού Δούκα (Bezobrazo?J, Χρυσόβουλλον τού βασιλέως 
Μιχαήλ Δούκα f.ν Βυζαντ. Χρονικ. 6, 141) «'Επειδή δε καl νόμοι παρηκολούΟησαν 
άνωθεν έν ταίς τοιαύταις έπιγαμίαις, μάλλον δε έπi. πάσαις ταϊς γαμηλίοις ένώσεσιν 
άντιδιδόνται άλήλοις το.Uς κατά κηδος συναπτομένους, ά:περ llν έκάτεροι συμφωνή
σαιεν». 

1
) ΤΟν νόμον επι τijς αυτης σημασίας παλαιότε1.1ον μετεχειρίσθη καl Εύσέβιος ό 

Παμφύλοu γράψας (PG. 21, 992) ··ητι καί έν τοϊς συμποσίοις παραληπτέον τάς Φδι:Χς 
ώσπερ τινό.ς νόμους συμποτικούς. 
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• - ωτεύουσαν πρωτοδιακόνου τljς τών 'Αλεξανδρέων εκκλησίας είπε· την .~ρ 

<(Καl τΟ·-κάλυμμα δε αύτψ τijς κεφαλfjς έξ δ8όνης μοκράς καl λεπτfiς 

καl λευχης· είλιγμένον Εσχεπεν αύτην εθνικώς καl αύτΟ » (Opusc. 239, 74), 

Οπερ έ3νικώς μικρΟν &νωτέρω δι:( τοϋ «ίι'Jαγενεί τρόπφ» 1]ρμ1!νευσε~. 1
) 

Είς τΟν Ορον Ομως iΗ}νικΟς ό ΕUστά{}ιος δίδει καί άλλην ερμηνειαν· 

~ι'Jν δijλα δij καi s3vικοuς καλεί ouχi τοuς μiι "Ελληνας, &λλr'ι. τών Έλ-
η , ' ' ' ' ., ' 

λήνων Εκείνους, οϊτινες μα;ι_ρ(ιν τ<Ϊ>ν κεντρων και παρα τα συνορα η κ~ι 

ακρCιν τών συνόρων τοϋ Βυζαντινοϋ κράτους οLκοίiντες έγειτόνευον προς 
μ ' , ' , λ ' , -~ο'δοξον εκ-τσUς βαρβάρους, μη <lνήκοντες παντοτε εις την ανατο ικην ορu 

κλησίαν. 

~Ως έ'θvικοUς λοιπΟv 'θεωρεί τοUς κατ& τ& (iκρα τοϋ Πόντου οίκοϋν

τας ώς καl τοUς eιΕ-λληνας τfΊς κάτω 'Ιταλίας, ώς χαl έν τοίς έξfiς φαίνε

ται· ~Διαυλων(α· τοπικη στενότης, καθ' fιν Ορτυγες η dπ?.ώς άγριοι Ορνι.

{}ες αγρεύονται. ~Εθνικη δε λέξις αϋτη γνώριμος τοίς περl Σινώπην dνω· 

tέ ω οίκοϋσι πρΟς βορράν» (1917, 3~, <μέχρι και έσάρτι των τιvu έθνών 
ρ ' , , <I ' ' ' 

και ot κατ' αύτοiις δΕ άρχοντες χαίρουσι σκευεσι ξυλινοις, α και κανεα και 

τραπεζώματα λέγεται, δfjλόν Εστι» (1401,18). «tΥπερτερία δΕ τΟ έπικείμενον 

τετράγωνον πλιν-8ίον τίρ Ciξονι, παρ& τΟ ύπερχείσ8αι αUτοϋ ......... . 

Σημείωσαι δε Οτι τό rοιοίiτον Ονομα φέρεταί πως καl Ες άρτι· 'Έθνικοl γdρ 

Ίταλιχο1 παρακόπτοντες βερτέρην ταύτην φασi κατα παραφ3ορa>> (1550,27). 

')«Τ' ν αύτη' ν σημασίαν εtς τΟ έπίθετον έθνικΟς άποδίδει Λέων ό ΣοφΟς π. χ. Qτiιν 
η ,. l Λ' · Σ - ' έπαρ έθνεσιν δοθηναι όφείλοuσαν πραγματείαν,. J . . _._,ωο e, ,εοντος τ.οu ο~ου το_ , χια· 

κΟν βιβλίον 27,20. Καtάγνωστος σuγγραφε\.ις τοϋ Ι'. αιώνος .αρχηyοuς. τοbυ εθν1~u~ · • · τών βαρβάρων καλεί· (Rudolf Vari, Incertι scrφorιs yzan Illl τους αρχηγοuς , _ , , , · ·r , -
l. Χ lι"ber de re ιnilitari 45, 11)- Και Ευναπως δ ο Σαρδιανος ( στοριας της 

saecuι ,, "'Ιλ --β ' Δ'ξ ' λογα'ι 46 3 Bonn) Εγραψεν· «"Οτι μετα την του ου ια·νοu της α-μετα ε ιππον εκ , , _ • _ 
σιλείας .ιiναγόρευσιν πρεσ6εϊαι πανταχ?.θεγ συνέβαιναν κ~l στέφανοι ~ο~λοι χρuσοι ~uτφ 

παρό. τ&ν έθν&ν άνεκομίζοντο:.. Ό Κωνaτ. Πορφυρογε~νητο: (Περι της ?ασιλ •. τ~ξ. _1. 
4,1) έγραψεν «εθνεσί τε καl τοϊς ήμετ;έροις»• ε!.ς, τό cΠερ,ι πρε~6εω~ Ρωμαι~ν κ~ι εθνων 
προοίμιον (σ. 6, 13) κείται «Kllν, μεν τών !•ια; αΎεστ~κοτω~· οι Ιπρ;σο:ις ε~εν, ~ωστ~ με
ταξ.U Εκείνων τε καί f1μό)ν είναι τινα των εθνων, εμφανιζειν αυτοις των ημετερων 

όπόσα καl οία βουλόμεθα» καt δ σύγχQονος :δε τοϋ Ευσταθία:~ ΕUστάθιος. δ. Μακρεμ· 
βολί~ης &.ποκαλεt τοUς ΡcΟς Εθνικόν γένος· (11-Ι. T1·eu, Eustathn Macr~mbolι.tae quae 
feruntur aenignιata σ. 2 ό.ρ. 1). Ώ παρετήρησεν ό J(. Horna (D1e Epιgramme 

des Theodoros Ealsamon Εν ''Tiener Studien 25, 208-9) ή σημασία αϋτη τοϋ Επι~ 
θέτ;ου προηλθεν Εξ Επιδράσεως τοϋ παρ α τοϊς Ο'. ("Ησαt .. ~2, 6) :ΕγΟΟ κύρ~ο~ ό ~εός 
έκάλεσά σε εν δικαιοσύνu καl κρατήσω τfις χειρός σου και ενισχυσω σε και εδ.ωκα σε 

~1.ς διαθήκην γένους, εtς φώς έθν&ν». Καθ' ήμιiς, Εκ τοϋ π~λυ~ρ~σ~ο~ «τd β~ρ6αρ~ 
Εθνη » 11 λ. Εθνη κατήντ;ησε συνώνυμος τφ βάρβαροι. Π β. και το υπο Ανασταaιου του 

Σινα1του γραφεν (Migne PG. 89, 484) . ..-Αρα πάντα τα κακό. δσα ποιοϋσιν ήμϊν τά 

εeνη κατα κέλεuσιν Θεοίί _ποιοϊiσιν; 
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~Όtι α'L λέξεις διαυλων_ία, κάνεα, τραπεζώματα καl βερτέρη είναι cΕλ

ληνικαί, οί δΕ λQλοϋvτες ταύτας ~Έλληνες, ούδεμία lι:r::άρχει &μφιβολία. 1) 

'Άς έφιστQ: λοιπ(Η• έχάστοτε την προσοχtlν του ό &ναγνώστης έπl τΟν δρον 

τοϋτον. 

Δια τοϋ δρου βάρ6αρος δ ήμέτερος συγγραφευς δηλοί πάλιν σUχl μό· 
νον ξένους λαούς, άλλα καl τους κατα διάλεκτον λαλοϋvτας η τοUς τών 

έπαρχιών η τους &πλο'ίκωτέρους κα&~ δλσυ. Οϋτω περl Παφλαγόνων 

Ομιλών είπεν· t:Οί Παφλαγόνες Ε3νος &τάσ3αλον καl ~ν "Ελλησι βάρβα

ρον» 2) (Opusc. 276, 37), περi τών Τσακώνω\' δΕ προκειμένου, σU; άλλαχοϋJ 
έπl τΟ ιστορικώτερον, τοU.; έν Πελοποννήσφ Δωρίζοντα~ καλείJ 3) (1575, 41), 

είπεν" «άλλd μ{jκων, flτις έκ τοϋ μήκους παρωνομασμένη μάκων εισετι 

καl νϋν παρ' ένίοις λέγεται, βαρ6άροις μένJ 4) έοικόσι δΕ &πήχη μα φυλάτ

τειν γλώσσης 'Ελληνίδας παλαιάς, {714,40). Ό αuτος τοuς Λυκίους &νό

μασε βαρβαρωτέρους· πβ. «τCι παρ& iοί; βαρωτέροις &ναδείπνια καλού

μενα» (1715, 2)ι άλλ' άλλαχοϋ <η;ά παριl το'ίς Λυκίοις άναδείπνια» (1141 1 

12), βα6αρικωτέρους δέ καλεί τοu; τοϋ χύδην δχλου. «Ol δε νϋν βλέπουσι 

πολλοUς καl μάλιστα τών βαρβαρικωτέρων, όπηνίκα τραUμά τινι έντριβfiJ 

τψ στόματι έκμυζώvτας τΟ αίμα τοϋ ελκους {}εραπείαν οϋτω τεχνωμέ

νους τινα, 5) (464,27). 
Κατ& τΟν Εύστάflιον ~Αγατολικοl είναι μ~ν χα&' δλου o'L πρΟς τΟ. 

1 ) Οί έθνικοl 'Ιταλικοί είναι οί'Έλληνες κάτοικοιτijς Καλα6ρίας. Τάρας &ρχη τijς 

Καλα6ρίας κατοικουμένης ύπΟ Έλλή·νων, εL-τεν ό σύγχρονος τού ίερομονάχου Βενιαμt" 
ό έκ Τουδέλης· Monta'ltO, Itinerarium Benian1ini Tudelensis σ. 24. 

~) "Ορα καi Δ. Οlκονομίδου, Ή λέξις (Jάρ6αρος έτυμολογικ&ς καl iJπό τi1ν f:ποψιν 
τ&ν .σημασιών α\ιτfις έξεταζομένη έν Τεσσαρακονταετηρίδι τfις καθηγεσίας Κ. Κόντοu 
409 έξ. καί έπιθι Π. Καρολίδοv, Εtσαγωyfι εtς τι)ν καθολικ'fιν fι παγκόσμιον ίστορίαν 
σ. 359. "Οτι βάρ6αροι εϊ\'αι οί κατό. διάλεκτον λαλοϋντες καi βαρ6αρικώτερον λαλείν 

τΟ .tδιω~ικώτερον λαλεΤν, φαίνεται έν τφ περl τοϋ Ευσταθίου &ς γλωσσογράφου έργφ 
μου, ένθα παραθέτω καt κατάλογον τών φράσεων, δι' ών ό ίεράρχης δηλοί τΟ κοι'\'t7Jς 

η tδιωτικώς λαλείν. 
1) Ό κατό: τόν ΙΒΌ α!.ώνα συγγράψας τΟν βίον τοϋ δσίου Νίκωνος τοϋ Μετανοεί

τε την Τσr,ικωνίαν καλεί Δωριέων χιbραν «'Εκείθεν δε (έξ 'Άργους r.αt Ναυπλίου) 

άποφοιτήσας εόθύ τijς Σπάρτης έχώρει. Είτα τ'fιν Δωριέων χώραν καταλα600ν καi δύο 

ναοitς ίεροiις έκεtσε δειμάμενος .•... Σπ. Λάμπρου, "Ο βίος Νίκωνος τοϋ μετανοείτε Ν. 

Έλλην. 3, 161. 
t) Βαρ6άρο.υς όμοίως καλεί ό Ι. Τζέr:ζης(Σχόλια εtς Λυκόφρ. Άλεξ. στίχ. 854 σ. 

276,24 Scheer) τούς 'Έλληνας τής Καλαβρίας. «Τέμεσα πόλις Καλα6ρίας ..•.. ταύτην 
δε και οί βάρβαροι Καλα6ροί τε καί ετεροι Τέμψαν iirι καλοϋσι». 

σ) Πβ. Ίστέον δε καt δτι μέχρι .καΙ. νϋν σΦζεταί πως τΟ τ&ν ρηθέντων Σολύμων 
έθνικΟν Ονομα. Τόπος γάρ έστιν όχυρώτατο; περί που τ'fιν Λυr.ίαν, oti ()ί έγχώριοι βαρ
βαρι.κώτερον τοίς έκεί καλοϋνται Τζέλυμοι (635, 37). 
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άνατολικα μέρη τοϋ κράτους οίκοϋντες, είδικώς Ομως διΟ. τοϋ δρου τού

του, ώς έκ τc'Ον σχετικών χωρίων φαίνεται) ό σuγγραφεUς δηλοί τοUς κατοίκους 

τfjς Μ. Άσίας, τους νUν Ά νατολίτας. 

"'Οσον άφσρQ: τοUς βορείους η βορείους βαρ6άρους, λέγομεν δτι οϋ

τως έδηλοUντο έν γένει οί πρΟς βορράν τοϋ Βυζαντινοϋ κράτους οίκοϋν· 

τες έ&νικοί, 1) είδικώς δμως οί Ρώσσοι· πβ. «Ε3νος βόρειον οί Ταϋροι» 

(259, 5) ,ταuροι οί καi Ρώσσοι» {Έξήγ. εlς Διονύσ. τον Περιηγ. στfχ. 302 

σ. 269,22), « [μέλανα lχ{}ύων φα] ών χορηγος έκ τών βορείων, προς τοίς 

aλλοις tό'<οις, καΙ ό εlς τον Είiξεινον έκβάλλων Τc!να'ίς». (Opusc. 231,8). 
το έiρος άναφέρει πολλαχοϋ τών Εργων του δ Εύστάf}ιοςΙ άντιδια

στέλλει δΕ αύτό πρΟς τό έσπέριος καl δυτικΌς 2) (Έξήγ. είς Διονύσ. τΟν 

Περιηγ. στfχ. 274 σ. 265,36 καl στίχ. 110 σ. 237,31. Opusc. 281, 24. 

288,59. W: Regel, Fontes Γeι·ηηι Byzantinarum σ. 101). 
Κατα ταϋτα έό)οι Επρεπε να είναι κα\t' δλου ο 'Ε τα άνατολικCι μέρη τοϋ 

κράτους οίκοϋντες, είς τfιν λ. Ομως δίδει δ ίεράρχης καΙ. ώρισμένην ση

μασίαν, ώς δΕ καl έκ τών κατωτέρω .η:αρατι&εμένων παραδειγμάτων φαί

νεται, δηλοί δι' αUτης μάλιστα τους τα παράλια καl τΟ:ς χώρας έν γένει τοϋ 

Πόντου πρΟς Α. οίκοίiντας, οϊτινες Όντως, έν σχέσει πρΟς τοUς τα άλλα 

τμήματα τοίi κράτους ο'ίκοUντας, ήσαν έψοι. Φαίνεται δ' Οτι ό Ορος ούτος 

ήτο κοινότερος, &φ' of; καl έν· άλλοις συγχρόνοις έγγράφοις ταUτΟ φέρεται 

δηλών. 8) 

τα χωρίαι περl ών άνωτέρω δ λόγος, είναι τα έξης. 

') Ol Ρώς καi Σαυρομάται δέ καi οί lδίως Σκύθαι 
καi π{iv όπόσον πρόσοικον l{}1ιος πνοαίς βορέοv 

Χιλ. ΙΒ'. ίσ,ορ. 451,899 έξ. 
Ι. Τζέτζοv, 

2
) Την αύτ'Υιν&ντιδιαστολ1)ν κάμνεικαl δ σύγχρονος Μιχαήλό ρήτωρ· "δλος άντικρυς 

ο'δρανΟς τΟ μΕν ώι; Εξ &νατολ&ν σ:ι;ρατεύων έπl δυσμάς, τό δ' ως άφ' έσπέρας έπi τήν 

έ<ί;ιαν •..•. ,. παριl JV. Regel, l;'ontes l'erum Bγzantinarum σ. 169. καl δ Νικήτας Χω
νιάτης (Είς τόν βασιλέα κύρ Θεόδωρον τΟν Λάσκαρην, δτε έφόνευσε τΟν Σουλτάνον 

'Ικονίου Κ. Σά{}α, Μεσ. βι5λ. 1, 135) Τοϋτο τοίς σοίς ποσlν ύποθήσει πάντα έχθρΟν καί 
πολέμων δσος έiρος, δσος έσπέριος. Πβ. καl τόέ~ τφ προμημονευθέντι βίφ τοϋ δσίου Νί

κωνος (Ν .• Ελλην. 3,150) χώρας oi:iv οUκ Ολίγας τ&ν έψω\' μερών διιππεύσας .....•• 
Εν τi:Ί τijς Κρήτης νήσφ Εγνω δει:ν άποπλεϊν. 

3
) ΠρΟς τΟ έQ?ον μέρος άνω που τοϋ Φρίξου λιμένος ..•.. κατ<Χ τΟ Βορράδων ούτω 

καλούμενο ν δ ρο ς L. Petit, Docuιnents inόdits sur les conciles de 1166et ses derniers 
a~Yeι·saires Βυζαντ. Χρονικ. 11,491. '11)ν γέ\•νησίν τε έκ τών έ4"ιων έχοντος' έκτης 

των '!61\ρ~ν παμφαεστά.της φυλής L. Petit, Typicon de G1·θgoir Pacourianos pour 
le Inonastere de Petr1tzos (BackoYo) en Bulgarie. Βυζαντ. Χρονικ. 11 σ. 2. τoii 

παραρτήματος. Τό έiρος έννοείται δτι παρΟ. τοίς Βuζαντινοίς σημαίνει καi 'Ανατολικbς 
καθ' δλοu. 
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«Κρατεί. δε καl μέχρι νϋν παρά τι σι τών έψων τΟ κόρας λέγεσδαι καl 

μετα γάμον τας έν ήλικί~ vέ~" (639,52). «Πολλοl δέ τινες τών ηφων Πον
τικών τών γε ύψηλοτέρων καl άπίους καl μijλd κυδώνια ηδη πρΟς σfiψιν 
τραπέντα ώ-ς τα ΕντΟς εχειν flπατι παρόμοια την χρόαν, χρηστό. μέντοι ετι 
5ντα πρΟς βρώσιν, πέπονά φασι» (625,2). <Τα γοϋν άκάν8ια &χάντιά tινές 
φασιν έφων &νδρών» ') (468,33). ,'Ενταίil!α δε παραπηκτέον καl το δα
ψιλες γη{}εν Ελαιον, δ πολλοUς τών έψων διοικεί, Οσοι μάλιστα περl τό. 
κατ& Ρωμόγυριν» (336.40). «Παρό. τΟ κύειν δε αίμα σύγκεινται οί κύαμοι 
ών ή κλησις ετι σψζετ,αι πολλαχοϋ τών έψων, o"L κυάμιά φασιν αύτούς, 
ύποκορίζοvτε;>• (948,30). "'Εξ έφας, ~περl!εν Παφλαγόνων, 1\ν ό Ε~ξεινος 
ζώννυσιν' (Opusc. 173,79). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'. 

ΠΩΣ ΣΥΝΕΛΕΓΗΣΑΝ ΤΑ ΠΑΡ' ΕΥΣΤΑΘΙΩι ΕΘΙΜΑ 

,. ,. ' δ 
~Η Εξεύρεσις παρ' Εbστα{Ηcρ τό}ν συγχρόνων Ε3ίμων ειναι οuχι υσχε-

ρής διότι ούτος προσπαθεί Εκάστοτε να όρίζrι τί είναι σύγχρονον καl ποϋ 
-' " , ~ ' - c• ' ' θ-' 8.ς η' δη' λωσις τουτο επιχωριαζει υπαρχουσιν ομως και περιστασεις, κα' 

' 1r ~ ' ' ' ' ' · δ' ' 'ξ 8n- -rO ποθ-ού-δεν ειναι σαφης και μονον καωπιν σκεψεως υναται να ε αχ ~ 

μενον συμπέρασμα. 'Εξηγοϋμαι· άναφέρων πολλάκις ό ίεράρχης γενικώς 
εΒιμον, προσflέτει· τοίiτο τΟ Εθ-ψον εlχον καt οί πάλαι, 11 τότε, κατα την 
παλαιό.ν δηλα δη έποχήν, τοUτο συνέβαινεν η ου. Έννοεϊται νίiν Οτι Οπερ 
συνέβαινε καl τΟ πάλαι φuσικΟν είναι Οτι ύπfίρχε καl κα6' fιν Εποχην 
εyραφεν δ Εbι;τάθ-ως, δ,τι έyίνετο μόνον τότε, δΕν έγίνετο, φυσικώς, καl 

λ ' ' , 
κατ& τΟν IR'. αί<Ϊ}να κα\ δ,τι έγίν?tΟ και τότε, κατΟ: ογικην συνεπειαν επε-

κράτει καl παρά τοίς συγχρόνοις. 

τα Επόμενα παραδείγματα fM διασαφ1lσωσι καλύτερον τΟ πρdγμα. "'Οταν 
λέγυ ό Εf!στάl!ιος (1287,1), «το δi κείρεσl!αι κόμην έπl νεκροίς πλατiι ι'Ι!ι
μον ;Jν και τοίς πάλαι» ίιποδεικνύει τl1ν Επl τών χρόνων του συνήδειαν 
της έν πένθει κουρdς δταv μdς πληροφορί) Οτι «εοικε πολύοινος είναι 
καi τ6τε ή Θρ~κη> (736,46), μάς λέγει σαφώς δτι ή χώρα α~τη fιτο έπl 

1) Καl νϋν τΟ άκάνθιον &χάνtιν λέγεται έν Πόντφ. 
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τών χρό_γων του τοιαύτη καl Οτ:αν πάλιν πιστοποιη Οτι «τΟ χυνηγείν σπου

δαιότατο\\. fiv καl ωίς παλαιοίς» (774,24), σαφώς ύποδεικνύει Οτι έπl τών 

χρόνων του η &ήρα fiv τών σπουδαζομένων. Τέλος, δταν περl τοϋ άρχαίου 

έθ-ίμου τfiς καύσεως τών νεκρών Ομιλών προσθέτn «δ δη καl είσέτι πα

ραμένει nσl τών βορείων βαρβάρων» (43,1) σαφώς δηλοί δτι τοϋτο δεν 

συνειiΗζεtο πλέον παρa τοίς σuγχρόvοις 'Έλλησιν. 'Ή μη δεν έπιβεβαιοί 

δτι έπl τών χρόνων του ϋφαινον καl οί Ciνδρες γράφων «τΟ δΕ χερσl γυ
ναικών εlπεν, ώς τοϋ ύφαίνειν γυναιξl μόναι; τότε &Υειμένου» (1283,58). 
Τί δε Ciλλο δ' η τΟ δίχα τότε σuμποσιάζειν Clνδρας καl γυναίκας φανt-:ρώνει 
τΟ έπόμενον χωρίον; aΣύνη-θες fιν τΟ παλαιδν φοιτάν τΟ.ς γυναίκας είς 

τα τών &νδρών συμπόσια». 1) (1420,56). 'Αλλa μη καl τiιν κατα τα ΙΒ '. 
αίΟΟνα χρfiσιν τών χελιδονισμάτων δεν δεικνύοuσι τ& έξfjς; «"'Ελ&οι τοίνυν 
(ή χελιδrον) καΙ ήμείς ofiκ δκνήσομεν τa συνήl!η έπιμέλψαι αfiτfi. Τοιοϋτόν 
τι και παρa τοίς πάλαι ίjν γινόμενον, (Opusc. 344,61 ). 

Δι' δμοίας σειρdς σκέψεων Εκ τών Επομένων χωρίων τοϋ ίεράρχου 

Εξάγεται, τΟ πασίγνωστο ν ϋ.λλως τε, δ τι οί βασιλείς έπl τών χρόνων του 

έφόροuν έρυδρ& ύποδήματα, Οτι δ χαιρετισμΟς έγίνετο ού μόνον δι& της 

άφfiς τοϋ ιtέναρος, &λλ& καl δι' ύποκλίσεως, Οτι τΟ 8πl τών .χειλέων φί

λημα,. ώς σχημα, δΕν fiτo τών άσυνή3ων, Οτι οί μα3ηταl δεν 1iλειφον τα 

πινακίδια δι& κηροϋι Ο τι αί οίκίαι είχον καl κεραμωτfιν στέγη ν, 

δτι η ύπΟ τών παίδων παιζομένη βέμβιξ έκαλείτο καl οϋτω, άλλd 

καl στρόβα, δτι ot τότε μετεχειρίζοντο δύο είδών κλείδας, τ&ς σιδηρdς 

και δπ&ς έχούσας κα.l τ&ς έπικαμπεϊς καl άρχα'ίκάς, Οτι η πειρατεία 8νο

μίζετο άτιμον, δτι μειεχειρίζοντο δερματίνους σάκκους, ώς κάl νϋν, πρ·Ος 

Εναπό8εσιν άλεύρων, δη ό κηρΟς είς σχΥjμα τροχοϋ έτήκετο καl τέλος δτι 

κυκλοτερείς fίσαν συνήθως τότε αL τράπεζαι .. Πβ. «καl σημείωσαι Οπως 

&νέκαδεν τα έρυl!ροβαφη ιJασιλέων Ιjσαν παράσημα» (455,17). <Καl δρα 

τΟ χερσlν ήσπάζοντο άντl τοϋ έπεσπώντο καl εΙλκον δι& δεξιώσεως είς 

Εαυτούς. Καl τοιούτον άεl τοίς παλαιοίς κυρίως ό &σπασμός». (1456,11)· 
«"Ορα δε καΙ ώς ο~ Ι!έναρος ο[ δεξιούμενοι, iiλλα καρποίi Ιjπτονtο» (1371,1), 

«Πηνελόπη δε εrιυσέ μιν κεφαλf]v καl άμφω φάεα καλά. Καl Εϋμαιος δε 

πρΟ ταύτης Ομοίως ώ; οίά τις άδελφός, κα30: δηλοί τΟ άττα προσφώνημα, 

1) Παλαιόtερον ό Άρέθας σχολιάζων χωρίον τι του Λουκιανού (Συμπόσ. 11 Λα· 
πίθαι 8) ε:γραψε· ΣημείωσαιΟτι έπl τ&νγάμων οί παλαιοl τάς γυναίκας έπl μιας τραπέζης 
τοίς &νδράσι σuvειστίων καl άνtιπροσώπους ωJι;άς έκάθιζον τών άνδρ&ν, όπερ ου σε

μνόν (30,16 Rabe). 'Όρα καl Σ. Κοvγέα, Αί έν τοίς σχολίοις του Άρέθα λαογραφικαl 
εtδήσεις έν Λαογραφ. 4,258 καl Φ. Κουκουλέ, Συμ6ολη είς τ'Ι)ν μεσαιωνικ1)ν <Ελλη

νικ1)ν Λαογρσφίαν έν Άθηνfί.ς τόμ. 26 σ. 146. 
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Φ δεξιοίiται αi'Jτον ό Τηλέμαχος, στόμα μένrοι οi'Jδεiς έφίλει» (1811, 18). «Μα
λακΟς κηρΟς ό έv rόj γραμματείφ κατιi Αϊλων Διονύσιοv, ώς τδ"η• .παρU: τοίς 
παλαιοίς πινακιδίων χηρψ τοιούτφ μαλακψ άληλιμμένων, έν φ Εγραφον 
δια τινος γραφείου σκληροϋ» (1710, 21). «Πίπτει δΕ κατ' &.ντικρU τέγεος 
δ Έλπ1Ίνωρ Εν Uπαί-&ρφ Civω κείμενος, δια τΟ τα δώματα μ1l κεραμωτα 
είναι» (1669,15), ατ1jv παιζομέVην βέμβικα, ην καl στρόβαν βούλονται λέγειν 
o't ίδιωτίζοντες» (995,64), «dρχα'ίχΟν είδος χληίδος φράζει καl ού κατα τα 
Uσrερον τρuπώμενα εLς πολλrlς δπάς. "Εστι δΕ καl τοιpύτων κλη'ίδων μέχρι 
καl Vϋν χρfjσις, δι' δπfjς {}ύρας ένειρομένων καl μεταγουσ(Ον τf]ν ενδον 
σειρι\ν έπi &νοίξει rijς δύρας> (1897,41). <Oi'Jκ ~rιμον ένομίζετο παριΧ 
τοίς &ρχαίοις τΟ πειρατεύειν» (1467,58). «"'Ορα δΕ καl δτι άρχαίον Ε&ος 
δέρμασιν &ντl σάχκων χρfjσ8αι εi.ς &λφίτων φυλακήν, ϊνα μηδt:ν έχείitεν 
διαφορijται στεγούσης rijς πυκνόtητος» (1446,9). «"Οδεν καl οΙκειότερος 
(δ τροχUς) ι:Οσπερ 8πl τυροϋ καl έπi κηροϋ δΕ τοϋ ·κατα τΟς Σειρfjνας, 
οϋτω χα1 έπl στέατος. 'Αρχαίον δε Ε-&ος ·τροχοειδώς χαl τΟ: στέατα στρογ
γύλλεσβαι» (1906,27). <Τράπεζαν δε τανύεσβαι εΙπmν εμφαίνει μήπω κυκλο· 
τερείς είναι τότε τας τραπέζας, άλλα τετανυσμένας εις μfiκος» {1401,44). 

'ΑρκετΟν έπ' 'ίσης λαογραφικΟν ύλικΟν δύναται νcι συλλέξη δ Ερευνη·
της προσέχων έπl τ{Χ έπεξηγηματικα μόρια ηγουν, ητοι, τουτέστι, Ο· έστι, 
κ.τ.Ο., δι' d:ιν είσάγονται δημώδη γλωσσικα στοιχεία είς έπ' ϊσης δημώδη 
Ε'8ιμα &νrαποχρινόμενα πβ. «περόναις f]γουν κομβίοις» (794,12), <<παρitέ
μενοι χεφαλdς &ντl τοϋ προτείναντες fίως έν έπιξήνφ ε'ίτουν Ε.πικόπφ 1]τοι 
έπικορμίqη (1476,34), φύκητα fjγουν &μαvίτην» (1035,58), «καi ξύλινον 
δε ζωγρείον liρvι-ltoc, fjγουν κλωΒίοη ('Εξήγ. εΙς Διοvύσ. τον Περιηγ. 1134 

σ. 402, 1), «&πΟ τοU ζψου τfjς κορώνης εύλύγιστον έχούσης τΟν τράχηλον 
η τών {}υρώl' κορώνη μετήνεκται ΟΟσπtρ απο τοί1 κόραχος ό κόραξ, δfϊλα 
δη τΟ κοράκων» (73, 20), οl:χηότητα κηδεστικΥ1ν δ Εστι ηΊν κατα την συμ
πεν3ερίαν» (942,36) <>φρυκrόν δ έστι φανον> (Migne PG. 136,637 Α.) 
«ϋσπληγξ .. - .. Εστιν δτε και έπl dφετηρίας, Ο fστι καγχέλοu» (Εξ1lγ. είς 
Διονι!σ. τΟν Περιηγ. στ:ίχ. 119 σ. 23_8,8), «χωρ1ς νεν οί πρόγονοι τουτέστι 
τΟ: πρωτογενν1]ματω> (1625, 29), πρΟς Ο χωρίον παραβλητέοv τό ΕξfΊς «τοUς 

δΕ πρωτογόνους Ciρνας καi ηΧ τοιαϋτα πρωτογεννήματα l~J κοιηl γλώσσα κα· 
λεί•> (446, 12). 

Έπ' 'ίσης παραrηρc7) δη παρ' Εύστα.δίφ δΕν εlναι μΕν κανών, συvή{tως 

δμως, Οταν πρόκειται νU. είσαχ8ύ σύγχρονός τις πληροφορία, δ λόγος ϋ.ρ· 

χεται διΟ: τοU ίσrέον ΩΕ Οrι, ι:Ος λ χ. (<Ίστέον δΕ καl Οτι τΟ τοίi 'Ίρου Ονομα 

φέρεται μέχρι καi νϋν παρα τοίς Uπερθεv Σινώπης, o<L τΟν λίαν πτωχΟν 

ύποβαρβαρίζηντες Uϊρnν λέγοuσιν» (1834; 45). «'Ιστέον δ' ώς Εγνωσται μέ-

!ι 
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χρι καj_ νϋν t] τών {}ηιγηιχά"Jν νεφελών χρησις πολλοίς, παρ' οΙς καl νεφε

λοσηίσιq δ τόπος τijς τοιαύτης διι\ δικτ·ύωv δι]ρας λέγεται> (1928,37). 

«~Ιστέον δΕ δτι τΟ χείρε εκπετάσας έκ μεταφορας ε'ίρηται της τών ζω"ί
κών πτερύγων Εκπετάσεως» {1965, 18). 

Καi ταϊirα μΕν οϋrως δ &ναγ~·ώστης Ομως πρέπει να προσέχn πολV είς την 
γλωσσικtlν τοίi συγγραφέως Εχφρασιν, ίνα μη έκ ταύτης παραπλανώμενος 
Εχλάβn ως σύγχρονα α\η;οίi ΕΗΊμα, άτινα αϋτΟς ώς τοιαϋrα δεν ~&ελε να 
δηλώση. Έχείνο τΟ Οποίον ιδίως παρ' ΕUστα{}ίφ &παrι7, είναι η χρησις 
τού ενεστώrος. <Ο &ναγνώστης δέον να Εχη δπ' Οψιν Οτι El}ψll κατ' Ε.νε
σΊώrα χρόνον περιγραφόμενα παρ' ΕUστα&ίφ δεν εlναι πάντοτε σύγχρονά 

του. 1
) Όλίγα rινα παραδείγματα &ρκούσι να πείσωσι περl τούτου. 4:Καί 

τι βάρβαρον μΕν Ε8νος, Έλληνίζον δΕ δμως εις τΟ κατανοfiσαι τΟ τοϋ 
βίου πραγματειώδες, Ε.πl γενέ{}λη μΕν παιδΟς πενitοϋσι, γέροντος δΕ οtχο
μένου χαίρουσι, τΟ μΕν δτι πειράσεται δεινών ό γεννηι<tείς, τΟ δ' Οτι άπήλ

λακται κακών ό γηρών> (1373, 25). Το βάρβαρον τοί!το εθνος όρίζει σύγ

χρονος τοϋ Εύστα{}ίου συγγραφεύς, εκ παλαιοτέρων πηγών παραλαμβάνων, 

Κωνσταντίνος δ Μανασσrjς, 2) είναι δ' οί Καυσιανοi η Τραυσοί. <Ο άπο
βλέπων είς τΟ πεν8οϋσι καi χαίρουσι itα ήτο διατε{}ειμένος να δεχ{}fi ώς 
σύγχρονα τα &ναφιψόμενα, &τινα σϋδεν άλλο είναι η επανάληψις τών περl 
τών βαρβάρων τούτων λεγομένων ύπΟ τοϋ <Ηροδότου 3) καΙ. είτα τού 
Στράβωνος 4) (520) καl Ν. Δαμασκηνοί!. 5) 

«<Ιστοροϋνται Μαυρούσιαι γυναίκες, Ε:τειδιlν περί τι να κώμη ν εχει που 
Sπιχωριάσωσι λέοντες, μη παρόντων &νδρών ( πέπλη-&ε δΕ 3ηρίων τοιούτων 

1
) 'Ό,τι συμβαίνει με τιi Εθιμα, iσχύει καΙ. με τ.α δημ(όδη γλωσσικά στοιχεία. "Ως 

δηλαδη έ·ν τιρ έτέρφ εργφ μου &ποδεικνύω, δΕν εϊναι πάντοτε δημώδη δσα δια τοϋ 
φαμέν, λέγομεν, εlθίσμεθα λέγειν, ~lσάγει ό Ει'ιστάθιος. 

2
) Κω1,στωη;ίνου τοiί ilfανασσιJ, ΠαραμυθητικΟv εf.ς τόν σεδqστόν κUρ Ίωάννην τΟν 

Κοντοστ~φαvον Βυζαντ. Χρονικ. 7, 644. 
3

) Ε'. 4. Τραυσοl δε τα μδν (iλλα πάντα κατα ταύτα το ίσοι αλλοισι Θρήϊξι έπιτε
λέουσι, κατιi δb τΟν γινόμενόν σφι καi. &.πογινόμενον ποιείίσι τοιάδε· τΟν μΕν γινόμε·νον 
περιιζόμε\'Οι οί. προσήκ()ντες όλοφύρο\•tαι δσα μιν δεί επεί τε Εγένετο &.ναπλijσαι κακά, 
&πηyεόμενοι τα ά\'θρωπ1Ί"ία πάνtα πάθεα· τον δ' &.πσyινόμενσν παίζοντές τε καl ήδό
με,·οι γfi κρύπτουσι, Επιλέγοντες δσων κακ&ν Εξαπαλλαχθείς έστι Εν πάση ει'ιδαιμονίq.. 

4
) Τοίς μΕν γιlρ νόμιμον είναί φασι τΟ τοϋ Ει'ιριπίδου τΟν μΕν φύντα θρηvείν εtς 

δσ' έρχεται κακά, -.Ον δ' αii θανόντα καi. πόνων πεπαυμένον χαίροντας, εόφημοίίντας, 
Εκπέμπειν δόμων. 

5
) Καυσιανοι τοUς μΕν γεννωμένους θρη,•οϋσι, το-ιJς δε τελευτήσαντας μακαρίζουσι 

11fiiller, F.H.G. 3,4.60. Πβ. και τά τοϋ Ζηνο6ίου Ε'. 25. Τραυσο\. Επi." μf:ν τοις γεννω
μένοις δακρύουσι, έπt δε τοίς &.ποθνήσκουσι χαίρουσι. 'Έπιθι καi. Lobeak, Aglaopl1a
mus 2,801. 
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τΟ Μαυρούσιον κλ!μα) έπιλαλείν u.Uιuίς ε&(iδι γλώσση ΟνειδισμοUς κal τΟ 

Ονειδος τί δή ποrε ό βασιλεUς λέωv Ο οϋτως άξιωματικΟ; ούκ έηρέπεται 

παρΟ: πρόσωπα Υiκων μη άξιόμαχα, Ωίς οϋτε ρώμη χειρών οVτε άλλο τι 

μετ Ον άνδράσι; Kal δ λέων άκούων α\.δείταί, φασιι κ α&' ύπερβολ1lν τι να 

φύσεως έλλόγου καl καtακύψας αίδημό\•ωςJ είς τα οικεία Ί)-θη παλινοστεί, 

μηδέν τι δράσας δυσγενές> 1) (Oμusc. 252,67). 

~Η Lστορία κείται Ί)δη παρ' Αlλιανι$ (Περl ζ<$ων ίδιότητος 3,1), ούδf:ν 
δε χοινον εχει με τi]ν 8ποχi]ν τοϋ Εuστα&ίου. 

<<~ Ασκείν δε λέγονται καl μεγαλοφωνίαν οί Πέρσαι καl καϋμα. καΙ ψϋχος 

φέρειν χαl Ομβρους καl χειμάρρων διαβάσεις, ά>στε άβροχοι φυλάσσειν τά 

τε δπλα χαl τi]ν 8σθfiτα> (Έξήγ. εlς Διονύο. τον Περιηγ. στίχ. 1059 σ. 

395,17). Καl ταuτα εi ναι εlλημμένα έχ τοu Στράβωνας (σ. 7 34) οi'!δαμώς 

δ' είναι σύγχρονα. 2) 

~ΕΥ τέλει σκόπιμον κρίνω να προσθέσω καl τd έξής. 

Όσάκις ό Εlιστά-&ιος μεταχειρίζεται τΟ φησίν, τότε άναφέρεται είς χωρία 

συγγραφέως, δν προεμνημόνευσεν, ούχl έπομένως σύγχρονα εaιμα περι· 

γράφοντα· Οσάκις μνημονεύει τΟ!'&πλοίiν φασι η είσάγει συν1l-&ως γνώμας 

η μαρτυρίας παλαιών 3) η,}σπανιώτt.ροvj &ναφέρει εaιμα σύγχρονα, ll. Εχει 
&κούσας, &γνοεί δ' Εξ Ι.δία('πείρας καl &ντιλtlψεως π. χ. «τύχω ..... ·εξ oi1 

καl ή παρΟ: τοίς παλαιοίς καΙ εl.σέτι δε νϋν τυκάνη, ti φασιν .&λοώσιν» 

(967,19). ·Φασl δε φυσιχον βοήθημα είναι &ν8ρrοποις προς 8κμείλιξιν χυ

νων τΟ κα-8εσ3fιναί τινα καl προέσθ-αι τΟ Εν χερσlv Οπλοv ώς μη 8πιτι-

8έμεvον» (1749,42). Το πρiiγμα δμως ποικίλλει προκειμένου περl τοϋ «Ο 

φασι»' τοϋτο δijλα δη είσάγει η συγχρόνοι•ς η άρχαίας παροιμίας 11 παροι

μιώδεις φράσεις. 4) 

1 } Παρ' Έλλήνων ζησάγτων έν Σουδόν καi. Ά6υσσηνίιιι; 11κουσα δτι αί γυναίκες τ&ν 

μερδ')ν έκείνων πολλάχις πρΟς έκμειλιγμΟν λέοντος ψάλλουσιν ι'fσματα, ύπάρχουσι δέ 

τουναντίον καt Cίνδρες, ο'ίτινες δι' ·UGριστικών φράσεων έξερεθίζοντες, τΟν προκαλοϋσιν 

εtς μονομαχία'\', Ό φονεύσας έν μονομαχ(Q. λέοντα θεωρείται τ&ν γενναίων, έπανερχό

μενον δΕ τΟν ύποδέχονται ι'fδουσαι παρθένοι, α'ίτινεςπεριΟάλλουσι την κεφαλ1)ν α-ύτοϋ 

διό: στεφάνου χατεσκευασμένου έκ δέρματος λέοντος. 

~) '"Η τοιαύτη χρήσις εϋρητ:αι καΙ. παρ' άλλοις Βυζαντινοίς σuγγραφεϋσι· παρό Μι~ 

χαijλ 'Ακομι1'άτφ π. χ. (1,228} φέρονται τΟ: έξης «Κα τα τοVς γενναιοτέρους καΙ. σοφωR 

τέρους τών άλιέωνι οί πρός κητ(Qαν όπλιζόμενοι Θήραν, πρώτα μέν τΟν {1Υεμό'να τοϋ 

κήτους Ελεlν προϋργου τίΘενται, είθ' οϋτως καί αUτψ πλανωμέ-\•φ τ(Ί) κήτει έπιτίθενται 
καt ριιι;δίως &λtσκουσι τοίJ ήγεμόνος έρημωθέν)J, &:τινα έλήφθησαν έκ τοU Αίλιανού (Π&eί 

ζfί>ων ιδιότητος 2,13). 
3) Έξήγ. εtς Διονύσ. τΟν Περιηγ. στίχ. 232 σ. 250, 2. 
4) Κ ατό. τόν L. Cοlιπ (Pauly- "'\\ΓissOΙYa, RealencJ•cl. τόμ. 6. στήλ. 1460) δταν 
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"Η Καη't τοιοϋτον τρόπον συλλογη τών λαογραφικών πληροφοριών &λη

{}f:ς εί\1-αι Οτι παρέχει δυσχερείuς τινάς, είναι δμως άναγκαία διd τοUς f}έ

λοντας :rληρέστερα καl άκριβέστερα να ε'ίπωσι. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'. 

ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΥΣΤΆΘΙΟΥ 

ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑΙ ΛΛΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ; 

Ό Εύστά-&ιος παρέχων πληφορίας είς διάφορα κεφάλαια τοϋ ίδ.ιωτι

κοϋ βίου άναφερομένας, είναι πολλάκις fιvαγκασμένος ού μόνον πραγμα

τικi)ν περιγραφi]ν νa κάμνη, :Ιλλa καl ν' &ναφέρrι τlις δημώδεις λέξεις, 

δ.ς οί τότε Εν τψ βίφ μετεχειρίζοντο· τΟ άνωτέρω λοιπΟν ύποβλη88ν Ερώ
τημα είς δύο τινd &φορQ, ε\.ς τfιν άκρίβειαν α') τών λα'ίκώv κάL λαογρα

φικών δρωv χαl β') τfjς περιγραφfjς. 

<Ο ήμέτερος συγγραφεύς, Οστις, cΟς Ομολογεί, Εμίσει τΟ άκράτως βάρ
βαρον, 1) έπόμενος καl τfi τών συγχρόνων συνη-&είft, πολλάκις έξαλλοιοί καl 
έξελληνίζει τlι ϋπ' αi'!τοϋ μνημονευόμενα λr~·ίκlι στοιχεία. 2) Δυστυχώς τfιν 

δ Εύστάθιος λέγυ φασί, έννοεί τΟ ύπ' Οψιντου ~ΟμηρικΟν λεξικΟν μετά σχολίω\'. Περί 
τούτου πλείονα δρα έν τφ περl παροιμιών κεφαλαίφ. 

') Opusc. 295, 10. 
2) Πβ. «tό ίδιωτικ&ς λεγόμενονσπαρτζίον,σπαρτίον δφεϊλον λέγεσθαικατΟ: τt)ν~δ.νέ~α?εν 

χρείαν. Εύρέθη γάρ τοίς λουομένοις άντt σπόγγων πλέγμα τι ιiπό σπάρτων ως εικος" 

(1604.,15); την τάσιν ταύτην τοϋ Είισταθίου ύπεδήλωσε καi ό μαθητiις καl φίλος α\ι
τοiι 1\iιχαi]λ 'Ακομινάτος γράψας Οτι έθαυματούργει «πολλοίς γλώττας βαρβάρους με
ταρρυθμίζων ταις παρ' έαυτοϋ tβχνολογίαις καi τοϊς του Άττικίζειν διδάγμασι», ετι 
δ δτι «ο'όδ' fyνείχετο μη ού κεκομψευμένως καl γλαφυρ&ς φράζειν τό. καθωμιλημένα 
καί τά γλίσχQα πολυτελ&ς καi τα φαύλα μεγαλοπρεπώς καί σεμ,•ώς» (Κατήχησις ΙΘ'. 
Σπ. Λάμπρου, Ν. <Ελλη·ν. 13, 360. 61). Tfjς τάσεως ταύτης, Ίlν μετιi ταϋτα 1Ίκολούθησε, πλη·ν 
Ciλλων, καί ό χρονογράφος Δούκας (100, 16} «00ς Sπος χυδαίον εlπείν άφ' έμπρΟς τεσ

σαρακοση) καl δπισθεν Πάσχα", τfjς τάσεως, λέγω, ταύτης Οπαδι':ις ύπfjρχε κατά τοiις 
νεωτέρους χρόνους καί όΑ. Κοραijς, δσης,όμιλ&ν περί παροιμιών, 6σημείωσε καL τάδε. 
.:Ηρόσθες Sτι Οτι Ε μπορεί (δ λεξικογράφος) ·να διορθώσυ και την φράσιν αύτ&ν, διδ. 
τοϋ όποίου νο& δχι να τΟ:ς έξελληνίσυ η γελοίως yιJ. τCις μακαρονίσυ, &λλb. νά τάς κα
Βαρίου, Οσον σuγχωρεί δ Ορθός λόγος, άπό την &νώμαλον αύτών χuδαιότητα.» (Άκολου· 
θία τ&ν α'iJτοσχεδίων στοχασμών έν <Ελλη'\'. Βιβλιοθ. τόμ. 3. σ. λ6') καΙ. άλλαχοϋ ('Άτα

κτα 4, η',) «Συγχωρείται δ λαλ&ν η γράφων νΟ. κανονίζυ καi. να καλλωπίζη είς τΟ εύ
σχημότερον τΟ:ς συΥειθιcψένας λέξεις• καl πάλιν άλλαχοίi ("'Άτακτα 2, 207). 5, 128) 
«κόρακας κορά.κου Ομμάτιον δέν έκβάλλει» «δστις καϋ εtς τό κουρκούτιον φυσQ. τΟ 
δξυνόγαλον~. 'Έγραψε δέκαlδ Γ. Κρομμύδης, Άκολουθ'ία τfjς διατρι6fjς σ. 41,42 ο;Qς δέν 

θέλει νU. ζυμώσυ, καθ' ή μέραν κοσκινίζει» «νυκτός έρyόχειρον τΟ βλέπ' ή μέρα καl γελάει » 
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έξαλλοίωσιν ταύrην δεν δυνάμεDu. vU. πuρ((κολουθtlσωμεν είς πολU με
γάλην κλίμακα, διότι Ηλείπουσι πολλάκις τα πρΟς έξέλεγξιν μέσα, 1) Εξ 
Οσων δμως σημεωίίμεν κατωτέρω, φαίνεται δ:ριδήλως 1l τάσις αϋτη τοϋ 
ίεράρχου. 

«Α'ίφvης δέ μοι πιtτcίσσει τις τfιν {}ύρrιν χαl αuτος .Ερωη'Ο· τίς έσθ~ δ 
κόπτωv τΎ;v θύρωι; Καl μαν&άνω τΟν κρούοντα χαl Οτι γράμμα μοι fίχει 
κομίζων σεβαστον» (Oρusc. 323,3), Ι!νθα οl>δεlς βεβαίως !!a πιστεύσn δη 
δ Εύστά-θως η οί σύγχρονοι Ελεγον πρΟς τούς ftυροκρουστοίίντας τΟ Ολως 
κατα τfιν Άττικην γλώσσαν καL τσUς κανόνας τών 'Αττικισ;:ών εΊρημένον 2) 

' " "' ' ' ' "' Π β "λJ ' τις εσιι ο κοπτων την υυραν; . α ~ως τε και 

γραφέως &λλαχοίi (899,65) ε!ρημένον· «Τί; liσl)' 
ταύτΟν δ· είπι::ίv ftuροκρουστών». 

τΟ lJπO τοϋ αUtοίί σuγ~ 

δ χόπτων τfιν {}ύραν; 

''Άλλοτε μέτρα καl νομίσματα &ναφέρων δ ίεράρχης μάς παρέχει ώς δη~ 
μώδη Ονόματα, άτινα άπΟ πολλοU ε'ίχον παύσει χαl Εξ δ:κοfjς νιΧ ε!ναι εl.ς 
τΟν λαΟν γνωστα π.χ. «δοχεϊ δε μάλλον Uγιαί\'εtν τα ζψα ποτοU δρεγόμενα' 
δ8εν {}έρους Ωί ποιμένες άλας αύτοίς παραβάλλουσιν, 00ς τινές φασιν, μέ
διμνον τοίς έχατΟν» (944, 1). Άλλα μέδιμνος χατι1 τΟν ΙΒ'. α'tώνα πά\' άλλο 

Υjτο 11 λα"ίκΟν μέτρου Οvομα. 3) Και πάλιν περl της άλώσεως τijς Θεσσαλο
νίχης δντος του λόγου «Άρτίδων ;ιοίίν περιηγμένοy ώς είς κρίκοv, Οσον 

αν άντίχεψ καl λιχανός διαγράψειεν, τριών χαλκ5η' σταη]ρων &πεδίδου τψ 

έλεεινψ πολίτη, μόλις δ6ολοv c!ξιούμενον» (Oρusc. 298, 86), <ο όβολος εΙς 

δξύ λήγω ν παvα το ίς άρχαίοις, κατ α τοUς Οβελούς, καν νίiv μιχροϋ &ς είς 

1
) Μέγιστον πρΟς τΟV' σκοπΟν τούτον βοήθημα, πλην τijς έν δημωδεστέρq, γλώσσυ 

γε.γραμμένης Χρονικfις Διηγήσεως Νικήτα τοϋ Χωνιάτου, 1\ν συχνΟ: έν τ(ρ εgγφ μ_?υ 
χρησιμοποιω, fιδύναντο να είναι τα δημώδη Προδρόμεια ποιΊlματα, νομίζω ομως οτι 
(i.lς πρΟς την χρησιμοποίησιν αύτΟΟν :τρέπει ·να εϊμεθα πολύ προσεκτικοί, διότι ταύτα 
Εν πολλοίς &ντιπροσωπεύουσιν, ουχl τ1)ν γλώσσαν τού ΙΒ'. αLΟΟνος, ό.λλΟ. των έποχΟΟν 

καθ' fiς Εγράφησαν αί παραλλαγαί. "Ορα D, Hesseli1~g~H. Peτnot, Poemes Prodro
Iniques σ. 22~24 καi Α. Παπαδοπούλου~Κεραμέως, Είς καL μόνος Θεόδωρος Πρό~ 

δρομuς σ. 3, μόνον δ' δ Ε Leφ·and (BibJiotl1. G1·. vulg. Ι σ. ΧΧΙ καl ό J11iller, 
Collection de InonUinents, nouyelle serie no 7 σ. 3 έξ.) ούχt δρθΟΟς νομίζουσιν Οτι 
ενθα Sχομεν παραλλαγiyν Προδρομείοu τινΟς ποιήματος, αϋτη πρέπει ν' &ποδοθfj εiς 
τΟν Πρόδρομον. 

2) Κρούσαι τijν θύραν, 'ίσως μέν που παραβε6ίασται 1] χρfισις Cίμεινον δε κόπτειν 
τ1)ν Ούραν (Φρυ1'lχου, Έκλογ. 177 Lobeck). "Υπό τfις αUτης καΙ. δ Ίlμέτερος ίεράρχης 

τάσεως d.γόμενος καl ό Μιχαι)λ ΨελλΟς Sγραψεν· «έψόφει τις την αϋλειον καΙ. ή θυ
ρωρός γνοUσα Οστις ε'ίη τεταραγμένη τ[i μητρi. κciμoi. πρόσεισι» JJfιχ. Ψελλοij, Έγκώ~ 
μιον εi.ς την μητέρα (Κ. Σ(/.Οα, Μεσ. βιβλ. 5, 38). 

3
) Τότε συνειθίζετο τό μόδο', τΟ χοινίκιον 1] ουJιοι:;aοJ• καi. τΟ κοίλον. "Ορα κατω~ 

τέρω καl τΟ περt γεωργικσU βίου κεφάλαιον. 
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Επίπεδόν τι καηlνεκται >ι (421, 24). 'ΑΗΛ στατηρες καl δβολοi μόνον είς 
τοiJς dσχολουμένους περl rO: &ρχαία γράμματα καl την ~Ελληνικfιν &ρχαιο~ 
λογίαν ησαν τότε γνωστοί. 1

) ΟΈ Οβολοί, οϋς ιlvαφέρει τΟ λόγιον κείμενον 
τijς Χρονιχης Διηγήσεως ΝικJlτα τοU Χωνιάτου 2) χαl ό διάλογος Τιμαρίων S) 

χcιl fκ παλαιοτέρων κειμένων, 4
) dλλα καl εξ αUτοίi τοϋ Εύσrα{}ίου γνω

ρίζομεν δτι Ελέγοντο φόλλεις 5
) χαl ΨΟVμοι 6) τα δνόμαrα δ' αUτα μετεχειρί~ 

ζοντο u'E κατα τΟ δημώδες 'ιδίωμα γράφοντες. 

Ούδ είναι &νάγχη να μαχρολογΙίσω ύποδεικνύων Οτι τα Ονόματα πι
θάκνη, dμφορεVς καl λ1]κυθος, άηνα &ποδίδει είς οίκιαχα &γγεία (O})USc. 

150, 58.304, 47), ούδόλως &νι:απο~ρίνοvται εlς τιlν τότε δημώδη Ονοματο
λογίαν, παv Ο.'λλο δε η δημώδη εί"αι Οσα Ev τφ κατωτέρω χωρίφ (1895,18), 
&ναφέρει· <ςξέναις φαμfv γελfiv παρειαϊς τούς yε'λώνι:ας Εκ -8υμοU η &μη
χανίας τινός δSσπερ καl τοUς πρΟς βίαν Εσθίοντας dλλοτρίοις έσθίειγ γψα
tJμοiς». Έπ' 'ίσης τΟ κακκάfJιο1ι καi σελλίωι, clι:ινα &ναφέρει (<δτι δε καl σχεUός 
Εστι χαλχοUν, Οπερ κοινώς καχκάβιοv λέγει:αι>> '(1290, 42), <<σέλμα γitρ {

1 

κα&έδρα, Εξ ού καl τΟ σελλίον Εοικε λέγεσδαι» (197, 12). Δημωδώς τότε 
μάλλον κακκά6ιν καl σελλi11 Ελέγετο. 7) 

1

) Καl ό Ι. Τζέrζης δε (Th. Pregeι~ Johannis Tzetzae Epist. επιστ. 57) liγραψε· 
«πολλοl τοiις σκόμ6ρους 11 τα μijλα δέκα τού χαλκοV Εξωνούμενοι αUτοι τιμιουλκοϋv
τε; δέκα έπώλουν». 

2
) Νικ. Χωνιά~ου, Χρον. Διήγ. 213,11 τούς μηδ' Οβολού εUποροiJντας. 

8
) 'Απάγγειλε οί. σκόμβροι πόσοι- τού ό6ολοi3; Ellissen, Analel(ten 4, 64-. 'Οβολούς 

αναφέρει βραδύτερΟ\' καi ό Φρωτζijς, .Χρον. 4, 22. 
4

) Διακοσίου; όβολοίίς, οϋς φόλλεις καλούσι. Πρω.οπιου, 'Ανέκδ. 25,12. 'Οβολοί εLσιν 
ι'iς καλούσι φόλλεις, Σουiδας έν λ. 

r.) Οί δΕ τοιοϋτοι, ώς εtκός, όβολοl χρό.νφ τού ϋψους ύποσπόψενοι καl κατd: μι
κρόν {ιποκατα6αίνσντες τοUς ταπεινούς και πετηλώδεις καί 00ς άν τις έρεί, έπιπέδους 
έποίησαν Οβολούς, τοiις λεγομένρuς φόλ/.εις 136, 12. Π6. καi τΟ του Προδρόμου 
(Poen1es 3, 85) 

αVτΟς κli1ι δέκα κέκτψα.ι λίτρας χρυσοV λογάρι1• 
oi> δΕ οVδΕ φόλλιΨ κέκτησαι νά δώσης η]ν ψvχ1}ν σου. 

(} Κολλυ6ισταί δ'εtσιν οί τιi λεπτά νομίσματα πωλούντες, ήτοι τοliς νούμους Ι. Ζω
ιιαρU., ΕLς τόν οστ'. κανόνα τijς έν Τρούλλφ Στ'. οίκουμ. Συνόδου Ράλλη~Ιlοιλή, Σύν~ 
ταγμα 2,481. Χάρις τοϊς νούμοις μΕv κατ' 'Ιταλούς, κατ'' Αττικους δε ό6ολοίς Jlfιχαήλ 
Άκομη'. 2. 199,~. Οtδαμεν άνδρας τοUς μεν ίστΟν ύφαί-νοντας Ολίγου τιμώμενον και μόγις 
δι' ή μέρας cϊ.τωφερομένους κέρδος τοϋ καμάτου νούμοu; ευαριθμήτου;" (Opusc. 2.23,17) 
"Επιθι κα!. τ1)ν παλαιοτέραν μαρτυρίαν ..-8ξ αUτού (τού Nouμa) ετι καl νUv '\'οuμΟν ο.ί
ονεί ΝιουμανΟν τόν όβολΟν καλείσθαι» Ι. Λυδου, Περί μην&ν 10, 19 (\Vίinsch). 

7

) Πβ. τΟ τοu Προδρόμου (Ροθωcs 3, 2DJ) κακκά6ιν ενι δίωτον ώσε!. μετρών 
τεσσάρων καl τΟ τοϋ .Νικ. Χωνιάτου, Λιήγ. Χρον. 457 Β κακκά6ιν ίστ6.μενον, ϋδωρ 
γέμον καi βράζον. Έ\' τ(!} βίφ άγίου '!ωάννου τοϋ 'Ελεf1μονος τφ l.ιπΟ Λεοντίου συγ
γραφέντ:ι (11,8 Gelzer)&.ναγινώσr.ομεν· τίθων σελλiι' καί σκάμναδύο έκαθέζετο εμπρο
σθεν τής έκκλησίας. 



3σ Φ. Κουκουj,έ~Λαογραφικαt εiδήσεις παριl τQ.} Θεσσαλονίκης Ε-όσταdίφ. 

·ο αvαγινώσκωv τα κατωτέρω zωρία «&μφιλύκη, ηv t'Ί &περιμέριμνσς 

ίδιωτεία λυκόφως λέγει» (809, 42), «tO πρΟ τi}ς κροχοπέπλου Uπονύκτερον 

χρώμα, δ καL λυκόφως ιl καftωμιλημένη γλώσσα καλεί» (449,5), τεί,·ει βε

βαίως ν& παραδεχί1ίj Οτι ύπΟ τοϋ λαοϋ ελέyεtο τότε τΟ λυκόφως καl δμως 

τοϋτο δεν είναι Ο.λη&ές. Λυκόφως είναι έξηκριβωμένον δτι Ελέγετο ή &μ

φιλύκη νυξ αίώνας δλσυς πρΟ τοϋ ΕVστα&ίου, 1) έπl τijς Εποχης δ~ιως αU-
, - ' Μ ' ' Γ' - ') ' ' - 'ι ' τοϋ, κατ& την μαρτυριαν του συγχρονου 1 ιχαηr. 11.υκα, εκαr,ει το κα ι. υ-

' , , ') κ ' , 'Ι , , ι κόφωτωι, πι\tανώτατα δε και γλυκοφωτον. « αι αμπε .οις μεν εκκ .ησια-

στικαίς έπαφίησι ζ(fια κατατρώγοντα t(lς μητέρας αύωίς καρποίς» (Opusc. 
261, 18), « Καl τάχα φιλοσοφείν εοιv.εν δ ΕμΟς οότος καρπΟς νUν μεν Οσα 

καl φύλλα διδοiις έαυτΟν είς τρuφην τfι μητρί». 4
} Σ1lμερον τοiις κορμοiις 

της &μπέλου καl τών U.λλων δένδρων καλοίiμεν μά1ηιας, 5
) κατά τινα τών 

φυτών πρωσοποποίησιν, εί'μαι δε πεπεισμένος Οτι καl τότε την &πΟ τΟΟν 

μεταγενεστέρων χρόνων μνημονευομένην ταύτην λέξιν -80. μετεχειρίζετο δ 

λαός, πλάσμα δε τοϋ συγγράφέως, καl έπομέvως &νύπαρκtοΥ, είναι τΟ μήτηρ. 

ΤΟ; τοιούτου ε'ίδους παραδείγματα δύΥαταί_ τις εύχερώς νι1 πολλαπλα

σιάσ1], καl εκ τών σημειω-θέντων δμως εγένετο, Ελπίζω, φα-vερΟν δτι, παρU 

πάσαν την εν U.λλοις &ξιοπιστίαν τοϋ &νδρός, :πρέπει να ε'ίμεe.α λίαν δύσ

πιστοι ffiς πρΟς τfιν 

δημωδών τύπων. 

άπόλυτον άκρίβειαν τών ύπ' αlιωϋ μνημονευομένων 

Καl ταUτα μεν περl τfις γλώσσης προκειμένου, τΟ νι! Ερωτήση δμως 

τις, αν τα -;JπΟ τοϋ Εύστα-θίου μνημονευόμενα εaιμα &νταποκρίνωνται πρΟς 

τα πραγματικά, είναι ffiς ν' &μφιβάλλη περt του &ξιοπίστου τοϋ άνδρός, 

δν μόνΟΥ εσφαλμένη η &νακριβ1lς πληροφορία ηδύναtο να παραπλαν1lσn. 

~σ άνfιρ είναι Ciλλως τε τόσον είλιχρινής, όJστε πολλάκις Ομολογεί Οτι 

&γνοεί βίους τινάς, δ, τι δΕ περl αUτcί>v σημειοί~ dπλώς παρ' U.λλωv ηκουσεν. 

ι) 'Αμφιλύκη νίιξ~ δ ήμείς λυκόφω; λέγομεν. Λυ~οειδέος &οϋ~· τοϋ_ λυ~~φ~Ιtος '~{σύχ: 
2) 'Εν Βρεττανίq. τtϊ ·νήσφ τό σκότ_ος τ~ς ν~κτ~ς εt;αι τ~ιουτ?, οποιον_εστι το ~αρ 

fιμίν λεγόμενον λυκόφωτον. Λf. Γλυκα, Εις τας ωτοριας της θειας ;ραφης,κ. ΙΓ_. σ. 
164~ 16 (εκδ. Ευστρατιάδου) καt βν Βί6λφ Χρονικfi 61, 21· σκότος ού πανυ βαθu, τοιουτον 

δ , ε'πείν δποϊόν βστι τΟ παρ' Ί1μϊν λεγόμενον λυκόφωτον. 'Εν τψ fJπό G. Goetz βκ-
ε " ~ , , , λλ , 

δοθέντι Corρus glossa1·iorun1 Latinoruιn ΠΙ 244,14 μνημονεuεται, κατ ενα αγην 

γένους, δ λυκόφωτος. 

s) Λυκόφως λέξις δε αϋτη γνωστiι τοϊς παλαιοϊς, o'i καt έγραψαν δτι λυκόφως δ 
πρΟ της ανατολής χρόνος, εt καΙ. ή χυδαία .~'ογιότης !λυκόφως, ωJτΟ λ~λεί_{6~9,2~). Καl 
νϋν έν Κερασοϋντι γλυκοφωτάζει σημαίνει αρχεται το λυκαυγες. Περι του γΛυκοφωτος 

επιθι τΟ περt μετεωρολογικών κεφάλαιον. 
') 'Όρα και τΟ περt γεωργικου βίου κεφάλαιον. 
') Οίiτω καl Εν τ:φ γεωπο\•ικψ Άγαπίου Λάνδου τοϋ ΚρητΟς σ. 33.44. 

Φ. Κοuκουλέ-ΛαογραφιF.α1. εί.δι]σεις παριi τrρ Θωσαλονίκης Εύσ;:;αθίφ. 31 

cΟμιλώ" π.χ. διι1 τιt ναυτικιΧ πρότονα λέγει· «πρότονα δΕ κατά τινας μεν 

σχοινίd, δι' ών τα Ίστία πU μεν άvέλκονται, πfi δε χαλώνται, μάλιστα δf 

ι.υ\·δέοντU τΟ κέρας πρΟς τΟν Ίστόν, Wς φασιν οί είδότε.;» (130,44), περl 

&στραπiiς δΕ Οντος τοϋ λόγου, παρατηρεί· «καi δτι &φελεί πολλάκις μυρία 

τσUς όδοιπόρους καl Οσοι δΕ ναυτίλλονται και σωτηρία αUτοίς γίνεται ί'σασιν 

οί πεπειραμέ>•οι» (Miφte PG. l36,600D.) Δια τa γεωργικa δμιλών χά· 

μνει τclς έξης παρατηρήσεις· (<τυκάνη 1 fJ φασι άλοώσι» (967)9). «Φασl 

γdρ οί lμπειροι 00ς τfι πρώτη τί]ς yfjς Εργασί"! βοών δεί σχολαιτέρων ώς 
καl γεγαιοτέρων>> (810,60). T(l κατά tT]v &λιείαv, τΟΥ ποιμεηκι)ν βίον καt 

τα ίατρικα Επ"ίσης όμο/,ογεί δτι δΕν γνωρίζει εξ ίδίας πείρας1 ffiς εκ τ5>ν 

κατωτέρω παραδειγμάτων φαίνεται. α Λέγεται cΟς ε'ί τις ταίς Ηαλάμαις αUτοU 

(δχτιiπnδος) Ciλας σπείρn, εuθέως Ι'ξεισι>> (1541,36). "Φασi. δε φυσιχον βοή

θημα είναι &vΗ·ρώποις πρΟ; Εκμείλιξιν κu\•ών τΟ κα{}εσfΗΊναί τινα καl προ~ 

έσ3αι τΟ Εν χερσlν {):τλο\• δJς μiJ Επιπ&έμενον» (1749,43). <(Δοκεί δε μάλ

λον Uγιαίνειν τα ζψο: ποωϋ όρεγόμειια· Ο&ε\' ι'tέρου; οί ποιμένες δ.λας 

αϋτοίς παραβάλλουσιν ω; τινές φασιν μέδιμνον τοίς έκατόν» (944,1). 

«Φασl δΕ αUτΟ (τΟ κρόμμυον) &ρμόζειν πρΟς τα μη καλα ϋδω:α ό); &λε· 

ξιφriρμακον» (812,36). ΆλλΟ. καl τα Uφαντουργικc't rΧγνοεί· προσπαΗών π.χ. 

να δρίση τί είναι κανων παρατηρεί· (<σαφΕ:ς yriρ τι οϋκ εχομεν γ\'ώναι::t> 1) 

(1328,43). 

Πάν λοιπΌν εΗιμον άναφερόμενον 00ς σύγχρονον UπΟ τοίί Εύστα8ίου 
δέον νc't τΟ δεχθώμεν ιhς τοιοUτον· &μφιβολία Επιτρέπεται μόνον Οπου εξ 

άλλων πηγών δυνάμε8·α ν j&ποδείξωμεν τΟ Εναντίον, τοίi&' δπερ fyOO δΕν 

fιδυνή-θην μέχρι τοίίδε ν' &ποδεί.ξω, καίτοι προσεπά8ησα αύστηριiν κρ1.τικ1~J" 

_ώς πρΟς τΟ κεφάλαιον τοUτο να Εφαρμόσω. Μόνον δ.παξ περi συγχρόνων 
όμιλών ε-θίμων δ Εϋστά8ιος ιΞξηκρίβωσα δτι παρενε'ίρε~καί τινα, Cίηνα oU~ 
δαμως επl τών χρόνων του fjσαy εϋχρηστα. <Ομιλών δηλα δη πρΟς μοναχΟv 
συνιστ~ πρΟς αίιτΟν V(X συμπεριφέρεται ώς &νΤ]ρ τfις εκκλησιαστικfις τάξεως, 

ϊνα μtι δια του τρόπου τον κάμn τους παίδας τϊjς όδοϋ νά τφ φωνά~ωσι 
«παΠά;, &πάπας, προσεπι\3·ήσuυσι δΕ καl τό &νάβα1 &νάβα καί που καl είς 

\3υμόν σε προσερε\3ίσωσιν ώς χαi την Ciρxτov επικαλέσιωitαι κατ' αύτών » 

(Opusc. 41,70). 

Ταϋτα Ελήφθησαν εκ τής Π.Δ., 2) εtναι δΕ μάλλον παίγνια τοU ίεράρ-

1
) 'Όρα καί Ι-Ι. BlUnυιer, Teclιno1ogie und Te1·nιino1ogie Ι. 140,3. 

2
) Βασιλειών Τετάρτη 2,23,24. Καί 6.νέ6η [ό 'Ελtσαιε] έκείθεν εtς Βαιθi]λ καi. rf.Υη

βαίνοντος ωJτοU εν τfι όδφ παιδάρια μικρό. ιlξfιλθοv έr. τ1lς πόλεως καt κατέ:τu.ι'ζον 
αUτοϋ καί ε[ποv αύτφ· &νάβαινε, φαλακρέ, άνά6αινε. Και έξένευσεν Οπίσω αύτ&ν καi 
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χου η dπήχησις δημωδcίη• τότε ΗΗμων, καίτοι ή δια της αρκτου dπειλfj 

τών μικρών δΕν φαίνεται &λλοτρία τοϋ ΙΒ'. α'ίώνος. 1) cΟμοίως πλάσμα 

τοίί ίεράρχου t:δ αίιτΟς Ciρτι παλαιQ: μυδικϊl ζύμη Εψυρriσατο» εlναι καl ή 

Εν σελ. 319,52 έξ. &ναφερομένη παράδοσις, χα&' fιν οΊ προσχυνοϋντες ύπο~ 

κλίνονται, ίνα δείξωσιν, Civ δντως τΟ σώμιi των είναι πεπληρωμένον τijς 

UπΟ τοϋ Προμηθέως Εντε&είση_ς &μβροσίας. 2
) 

Τός δλίγας ταύτα; γραμμUς έπι&υμώ να κλείσω μΕ την παραηlρησιν 

Οτι παρ' Εύστα&ίφ παQατηρείται ποιά τις (iοριστία ώς πρΟς την δήλωσιν 
rfις Εκτάσεως έ&ίμου τινός. Οϋrω π.χ., έν Φ βεβαιοί δη τΟ πρΟς χαιρε~ 

τισμΟν Ciπτεσfl-αι της δεξιάς χειρΟς «έnεχωρίαζε ;τολλοίς τών έ&νών>> {1398,42), 

&φ' έτέρου πληροφορεί Οτι καl o'L μοvαχοl πρΟς &σπιωμΟv έχρώντο «τfι 

τό:Jν χειρών έμβολfi' (Opusc. 73,61), αuτΩς δε ό 'ίδιος Ιjσπάζεrο τοuς φίλους 

<δεξιaν έμβάλλων δεξιαίς και προσεφελχόμενσς., (Opusc. 118,83). Έν γένει, 

δtαν ό συγγραφεuς βεβαιοί δτι ε&ιμόν τι η δημώδης τις λέξις εσι:,Οζετο επι 

τών χρόνων του ε"ίς τι μέροςι δεν πρέπει να Uπονο1lσωμεν δη μόνον είς τΟ 

μέρος εκείνο επεχωρίαζεv. ΑlιτΟς παρα μαθητοϋ η Ciλλου μαθΟ>ν lΊδύvατο 

δια τΟ μέρος έκείνο να τα πιστοποιήση, χωρlς να αποκλείεται και 1l ιiλλα

χοϋ ϋπαρξις αύτiδν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'. 

ΑΝΑΓΚΗ ΚΡΙΊΊΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΊΌΥ ΕΥΣΤΆΘΙΟΥ 

Ή ('lνάγκη κριπκfjς έξετάσεως κειμένου τινός:, περl λαογραφικών προ~ 

κειμένου πραγμάτων, βεβαίως δεν είναι τοσοϋτον ισχυρά, δ λαογραφ(71ν δμως 

πρέπει καl τοίίτο να Βχn f,π' Οψιν, δη ενίοτε καl τής χριτικης πρέπει νCι 

κάμνυ χρήσιν έν τfι έργασίg. του, αν μΥ] {}έλη άνακρίβειαι ν(l εLι;χωρήσωσιν 

ε'ίς τΟ Βργον του. 

είδεν αύτci καt r.:ατηράσατο αlιτοίς Εν Ονόματι Κυρίου· καi iδο\1 έξijλθον δύο άρκτοι 

έκ τοϊi δρυμού καl ιiνέρρηξαν άπ' αύτών τεσσαράκοντα καt δύο πα'ίδας. 'Όρα καi θ. 

Προδρόμου, Τετριiστιχα εις τCι παιδάρια τό. διCι τΟ ένu6ρίσαι τjj φαλάκρQ: του Έλισαίου 

βρωθέ·ντα άρκτοις. Migne PG.133,1173. 
1) Πβ. καt τΟ παριi Θ. Προδρόμφ (S. Papadi1nitriou, Theodoros P1·odromos 

σ. 126) t;τQν Εν γέρουοι πα'ίδα τα'ίς άρκτοις δίδου». 
2 ) Ό Εύστά.Οιος, άστε'ίζόμενος,επλαττε αίνίγματα,παροιμίας και σκώμματα, ιiρχαίας 

φράσεις παρφδών. ΠερL τούτων δρα τιi σχετικό. κεφάλαια. 

Φ. Κουκουλέ-Λαοyραφιχ:αi είδ!']σεtς :ιαρU. τ(ρ Θεσσαλονίχ:ης ΕύσταΟίφ. 

Όλίγα τινCι παραδείγματα Βστωσαν εiς πίστωσιν τούτου. 

Ε1ς' rιχ Opuscula (310.94) εξεδό~η « •••. rοωύτcρ κλύδωvι έφορού

με&α, fω~ της φίλης Εγενόμεθα γijς καl της συντρόφου &γορdς καl τών 

καπvορρο{Wν} οlκιών χαi τοU συνιiΏ-ους πηλοϋ». Άνιiγνω&ι ένταίί&α καπγο. 

ρόφω11 καl τότε Εχεις τΟ πρΟς τΟ πράγμα &νταποκρινόμε\•ον, παραβάλλων 

(iμα διτα κατωτέρω (311,3) ό 'ίδιος ΕUστ(Η}ιος πρΟς τΟ αUτΟ πρόσωπον 

λέγει· Ο'ίμοι τοίνυν της σfjς αιθρίας, π]ς &κάπγσυ έστίας, τών κα&αρών 

άέρων.» 

Έν τοίς μιχροτέροις Ομοίως Εργοις του ιεράρχου (233,37), Εξεδό&η· 

«λογίζονται γ(Χρ o'L μοναχ•1L εlς γνώσεως τύπον τή\• τε έv χρφ χουρόν καL 

τ1Ίv των κατα κόσμον (lμφίων- ύπόδvσο'<>. ,λν δεχ&ώμεν τιlv λ. ϋ:τόδυσιν, 

τόtε πηριστώμεν τοU.; μοναχοU; φσρσϋνtα; f:ξωtερικ.Ί. ένδUματά κατc! κό-

σμον, έν φ είναι γνωστι)ν On οUτοι είχοv δυiφορrι τG)v λα"ίJ!'ί>ν έξωtεριχα 

φορέμο.τα. 1) 

• Α νcίγνω&ι λ:=ιπΟv &πόδuσιν1 UπΕρ oii χαl τΟ Εξ ης σ αφ Ε; τοϋ αUtοϋ 

συγγραφέως χωρίον συνηγορεί {('Εκδύονται μ8v γ&.ρ (oL μοναχοl) τΟν πα

λαιΟν α,·θρωrcον τη\' &ρχιlνι οί; &ποδύονται τ(Χ χαrιl κδσμον αμφω.» (Oρusc. 

232, 1 9). 

"Ο ΕUστάΗιος πάλιν έν τοίς μικροτέροις Βργοις του λόγον ποιείται περl 

μοναχοU τινο.; προσποιουμένου τΟν εUσεβη καl κλοιΟν r~μφιμάσχαλον πρΟς 

αUrοημωρίαv περιβαλλομένοu, εlς δν Sνεrcιστεύιtησαν πρΟς φuλακi]ν πρά

γματα ξενικιi, &λλ(Χ τόrε «δ μΕν σίδηρος χαrα γης Βκειτο, τα δε <1/,λότ:ρια 

φόρτος τοϊ"ς ιiιJκητικοίς /δμοις Επέκειτο εlς καπι]?.οv τινός, οtμαιι τΟ Clχ&ος 

άποφορτισι:ψένοις, ύποφωνοίiντ:ο; τοίς οϋrω χοπιώσι καΙ πεφορτισμένοις 

8ρχεσftαι καl &ναπαύεσθαι ;rcαρ' αUr(i))> (Opusc. 187,16). Ένrαϋftα ό έκδότης 

παρατηρεΊ> καrτήλου sic aρeι~te l\Is. ρι·aestat χrιμ}ΊJ.ου. Α'ίροvτε; Ομως τΟ 
καπtiλου, Οπερ ιΎλλω; τ:ε ciπαιτ:εϊ_ ένταϋθ-α καl 1l Εννοιrι, α'ίρομεν καl σπου

δαιοtάtην λrωγραφικt1ν πληροφnρίαν, Οτι \J;τηρχοv τόrε παλιγχάπ;ηλοι πα· 

λαιά')ν καl μεταχειρισμένω\• &ντ:ικει.μένων, ώv μίαν τάξιν, τοU; &πορρου

χοσυν'άχτας, &ναφέρει Θεόδωρος ό Πρόδρομος. 2) ΕLς τήν αlιτf]ν τέλος 

κατηγορί.αν πρέπεi νfi καταλεχΗfi καl η Uφ' ήμών προτεινομένη διόρ~ 

Ηωσις τοU Cl8ραυστα είς εU&ραυστα έν τ(i) 8πομένφ χωρίφ «"Ερμι.ππΩς 

δε καl &μύγδαλα σιγαλόεντα λέγει τιΧ Ci&ραυστα (γρ. εϋ&ραυστ:α) όποία τΟ: 

1
) ΙlερL τοU ζη[1].ι.ιατος δρα Γ. ΣωτηριΌv, Περt τijς fξω·cερικfjς περιβολf'jς τών κλη · 

ρικόη•, Γρηγόριος ό Παλαμϋ.ς τόμ. 3. σ. 458,459. "Ε;τ;ιθι καΙ. δσα περl τoiJ ζητ{ιματος 

λέγει ό Φ. ΠουκοvJ.ές, κρίνων ·το ιiνωτέρω Sργον Εν Λαογραφ. τόμ. 8 σ. 251, 252. 
2

) Hesselin,g-Pω·not, Poθ1nes Prodrωniques ΠΙ, 40b Κ. Κ. 
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λεγόμενα 3άσια)), &φ' ού · καt σήμερον άκόμη δάσια td εϋflραυστα &μύ

γδαλα καλοϋμεν> 1) (1280,49). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'. 

ΕΜΕΛΕΤΗΘΗ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΠΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΑΠΟΨΕΩΣ; 

Με τον Εuστάδιον πολλοl μέχρι τοϋδε i'jσχολ>]δησαν, κατ' έξοχljν δε δ 

δ Th. Tafe1, ού αί σχετικαl 8ρευναι είναι πολύτιμοι· πιiσαι δμως τών λο

γίων αl. 8ργασίαι Ερευνώσαι γραμματικά, κριτικά, δεολογικ& η ίστορικα 

3έματα, άντιπαρέρχονται τΟ παρ' Εύσταθίφ λαογραφικΟν στοιχείον, δπερ 

ούδεlς μέχρι τοϋδε dπΟ γενικωτέρας άπόψεως καl συνολικώς Εξtlτασεν. 

"Άν λοιπΟν έξαιρέσn τις τ&ς δύο περl τών παρ~ Εlισταflίφ παροιμιών 

γραψείσας μονογραφίας τοϋ Aug. Hotop 2) κ-:~l Ed. Kurtz, 3
) μένει ή 

παροϋσα Εργασία ώς ή πρώτη γενικη μελέτη περl τού ΕUστα{Ηου ώς πη

γijς λαογραφικών πληροφοριών. 

1) Πβ. καi τΟ iιπΟ τοϋ αύτοii Εύσταθίου άλλαχοίί (728,41) λεχθiν· ~:&μύγδαλα σιγα~ 
λόενtα τα λεπτ.όφλοια καl μή θορυ6οϋνtα εν τΦ θραύεσθαι~. τα θάσια λέγοντα νυν έv 
Κύπρφ άφρούγια, παρd τΟ &.φρός. 

') Aug. Hotop, De Eustathii proverbiis έν Jahrb. !. klass. Phil. Suppl. Bd. 
16 (1888) 251-313. 

1} Ed. Kurtz, Die Sprichwδrter bei Eustathios von Thessalonike έν Philoio~ 
gus Suppl. Bd. 6. 307-321. 

• 

1 ... 

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. 

Ο ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΗΜΩΝ ΒΙΟΣ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 

ΑΡΧΑΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΙjΜΕΡΙΝΟΝ 

'Ο μελετών τΟν ίδιωτικΟν βίον τών Βυζαντινών, μάλιστα άπΟ τοίi Ε'. 
αίΟΟνος καl έντεϋθεν, καl συγκρίνων αϋτΟν πρΟς τΟν άρχαίον καl νεώτε
ρον eΕλληνικόν, παρατηρεί Οτι, 8ν φ οfiτος κείται μεταξiι άμφοτέρων καΙ. 
κατ& λογικηv συνέπειαν Εξ 'ίσου Ε πρεπε να σχετίζεται πρός αύτούς, Εν τού
τοις πρΟς μ€ν τΟν άρχαίον άσitενέσtερον συνδέεται, πρΟς δf τΟν νεώτερον 
αύτΟ τοϋτο έν :ελείστοις συμπίπτει. 1) ΤΟ φαινόμενον δύναται μόνον να 

έρμηνέυδίi, llν δποληφδϊi οτι μεταξu τijς &ρχαίας χαl της Βυζαvτινijς έπο
χfiς έπijλδον γεγονότα, iiτινα παρήγαγον &πότομα χάσματα εν tίi έξελίξει 

τοiί βίου. 

'Αλλ& ποία εlναι ταϋτα; 

Γνωστόν είναι πόσην έπίδρασιν έπl τΟν βίον ένΟς λαόίί εχει η -3-ρη~ 
σκεία αύτοϋ και πόσας με_ταβολdς συνεπάγεται ή &ποδο.(η μιdς νέας {}ρησκείας. 

'Αφ' ής έποχfiς οί "Έλληνες ένεστερνίσftησαν τΟν Χριστιανισμόν, άπΟ 
τfiς αϋτης· ηρχισαν έν ώρισμένοι.ς σημείοις ν' άποξενώνται πρΟς τΟν άρ
χαίον e:ΕλληνικΟν κόσμον, πρQς Ον και πολεμίως πολλάκις διετέ-θ-ησαν. 

~Η ώς πρΟς τδ:ς -θ-ρησκεuτικdς άντιλήψεις διαφορΟ. Επέφερε, κατ& φυ · 

σικην συνέπειαν, καl τών κοινωνικών Ορων σπουδαίαν μεταβολήν, ής έπα
κολο~f\ημα fιτο καl ή τοϋ ϊδιωτικοϋ βίου μεταρρύ{}μισις καl ό πρΟς U.λ
λας διευδύνσεις προσανατολισμός. Οuκ όλίγον &φ' ετέρου προς μεταρρύ

-θμισιν τοϋ βίου συνετέλεσε καl ή Ρωμα"ίκη άρχή, ήτις έπl αϊώνας τ& 
τijς 'Ανατολης πράγματα ρυ6μίσασα φυσικΟν fίτο Οχι μόνον άπΟ πολιτι-

1 ) ΚαL ό Κ. Krurnbacher περL τfις σχέσεως τών μεσαιω"ικών παροιμιών πρΟς 
τιiς σημερινιiς όμιλ&ν ε1πε· "Die christlichen Byzantiner mit den Neugriechen 
unvergleichlich enger verbunden sind als mit ihren heidnischen Vorfahren 
Κ. Krumbachω·, 1\iittelgι·iechische Sprich,vOrter σ. 14. 
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κiiς και διοικητικijς &πόψεως νΟ: Επιδράσn, &λλα καl &μέσως 11 Εμμέσως 

καl Ε πι τΟν βίον τοϋ CΕλληνισμοϋ της Ά νατολτjς. 

Αύτοl είναι ot κυριώτεροι λόγοι της διαφοράς τού Βυζαντινού Lδιωη· 

xoU βίου &:rO τοU &ρχαίου Έλληνικοϋ. 1) 

'Αλλ' ηρχισεv άρά γε ή άπόχλισις αϋτη ή καrαλ1)ξασα εLς τΟν Νεοελ

ληνικΟν βίον μόνον &πΟ riiς Ρωμαιοκρατίας καl τfjς &πιχραηlσεως τοί1 

Χριστιανισμού Εν ταίς cΕλληνιχαίς χώραις καl μrJνον Εξ αl.τίGς αύτfίς; 

Φαιvό"μενά τι να νομίζω Οτι δύνανται να μά; βοη&}lσωσιv δπως Ev 8τι 

παλαιοτέρ~ Εποχfj &ναζηη]σωμεν τrJ:ς dρχdς τοϋ Νεοελληνικοί! βίου. Τα Εκ 

παπύρlλ_>ν. δr)λα δi] μαρτύρια μάς παροuσιάζοuσι πολlι πρΟ της Εποχfiς τοίί 

Χριστοϋ εLχόνα γλώσσης, fiτις Εν πολλοίς ταύτίζεται πρΟς nlν σημεριν1)ν, 

σχην<J:ς δΕ. τοϋ l.διωτιχοU βίου, αϊτινες Ομοίως πολλαχώς Uπομιμνήσχουσι τ&ς 

σημερινάς, 2) καίτοι ή Ομοιότης δ8ν Εκτείνεται εLς μεγάλην κλίμα.κα, fνεκα 

τοϊi ώρισμένου κύκλου τών σχέσεων, εLς Ciς άναφέρονται τα 8γγραφα χαl 

τοU μη 'Ελληνικοί! χαρακτiiρος της πλειονότητος τών Α Lγυπτίων χωρικών. 

Ή Εξάπλωσις κατόπιν rfiς Κοινfjς &νΟ: τός <Ελληνιχας χώρας, 1~1 &πc6λεια 

της προοφδίας, αL συχναί διαμορτυρίαι ιών Άττικιστών χατα τύπων οϋς 

-θεωροϊiσιν oUχl δοκίμους, πάντα ταϊiτα Uπεμφαίνουσιν Επικράτησιν γλά)σσης 

κοινοτέρας καl. λαϊκωτέρaς· ΕπειδΤj δε ~1 γλώσσα εlναι σύχl νεκρόν τι, &λλ~ 

άναπαριστ~ Ο,τι ό &:v8ρωπος σκέπτεται καl πράττει, δια τοϋτο είμε-θα ύπο

χρεωμένοι να δεχdώμεν δη κατα την nύtT]V χρονιχηv Πfρίοδον Επηλ3ε και 

τού βίου μεtαβολη Επl τΟ νεωτεριχώτερον. 

~a Νεοει.ληνιχΟς λοιπόν βίος θεωρητέος ώ; τΟ τέρμα μιάς -Εξελίξεως, 

ής ή &ρχη δέον ν' &ναζητηθlJ έv τϊϊ eΕλληνωτιχfΙ περιόδφ. 3) 

1 ) Έν μέρει, καΙ. δια μεταγενεστέρους μάλιστα αi.ώνας, Επίδρασιν fσχε και δ βίος 

τών μετα τοϋ ΈλληνικοU κόσμου δ.ναμιχθέντων ξένων φύλων. 
2) 'ΌQα Φ. Κουκουλέ, ΈλληνικοL πάπυροι, Εν τfi .Μελέτη τοϋ 1912 σ. 129~141.. 
3 ) "'Επιθι καl Φ. Κουκουλέ, Συμ6ολ1) είς τΥjν μεσαιωνικ1)ν Έλληνικην λαογραφίαν Ε:ν 

'Αθηνιiς τόμ. 26 σ.13"7 -150. Π β. καt δσα εγραψεν ό Π. Πruπιbacher Εν MGS. 4-5. ~Ο 
Β. Schmidt, Neugι·iechi·sche Voll{slωnde έν Jaln·bίiclιer fίίι· das klassische Alteι-
tuιn 14:. 643 έξ. ιiντικρούων τόν Π. Dietω·iclι διιόχυρισθέντα Εν Neue Jahι-bίicher 17 
(1906) σ. 81 έξ., δcι ή Νεοελληνικfι λα"ίκη παράδοσις δΕν ύπερβαί·\"ει χρονικcί)ς τήν 

Έλληνιστικfιv περίοδον, διισχυρίσθη καΙ. διιJ. σειράς έπιτuχιΟν παραδειγμάτων &πέ

δειξεν δτι, ώς παρ' ήμϊν λέξεις &.ρχαιότα~αι διεσώθησαν, οϋτω παρέμειναν και 

δ.ρχαιότατα έθιμα. ΔΕν πρόr.ειται δμως περl τούτου ένταϋθα· 1lμείς δ.πλιί}ς δρίζομεν 

τίς εlναι δ χρόνος, άφ' σU δ.ρχίζει γενικώς ό βίος ν' cl.ποκλίνυ πρός τΟν Νεοελλη

νικόν. 

-
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. 

'>. 
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΓΝΏΣΙΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤ. ΙΔΙΩΊΊΚΟΥ ΒΙΟΥ 

ΚΑΙ ΔΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΒ' ΑΙΩΝΑ 

Δείχ8ένεος Οτι τα δύο ι1κρα μεrαξU ηίJν όποίων κινείται δ ΒυζαντινΟς 

βίος είναι η "Ελληνιστικη περίοδος άφ' ένΟς καi ή παροίiσα έπο χ η &φ' έτέρου, 

φυσικΟν είναι να δεχθώ μεν Οrι τό:ς παρf1 τοίς Βυζαντινσίς σuyγραφείiσι λαο

γραφικό:ς πληροφορίrις δυνάμει'tα να συμπληρώσωμεν καl καλύτερον να 

κατανοιlσωμεν διττΠ βοηθήματα χρησιμοποιοUντες, πρώτον τοUς άπό τfjς 

Άλεξανδρεωτιχ.fίς έποχfίς καl SντείΗtεν συγγραφείς καl τα μνημεία καl δεύ

τερον τΟν ΝεοελληνικΟν βίον. 

Ή f:ξ άρχαίων συγ~·ραφέων καl παπύρων βοήΗεια είναι βεβαίως 

'σπουδαία, περιωρισμένη Ομω;· δι' αύτΟ είμαι πεπεισμένος Οτι δια συγ

γραφείς &ν ή κονrα; oU μόνον εί.ς τΟν IB '. αUόνα, άΗΛ καl είς tόν Θ'. , 

Η'. καl Ζ'. άκόμη ώ; κύριον τοϋ λαογραφοϋνω; βοή&ημα &α παραμένn 

1l μελέτη καl γνf0σις τοϋ Νεοελληνικοϋ βίου, τοϋ άγράφου τούτου βιβλίου, 

έν φ Εχουσιν άπο-&ησαυρισ&η μαρτυρίαι σπουδαιόταται. 

ΔΕν δπάρχει Οντως γωνία eΕλληvικiiς yfjς η ιοπικΟν ίδίωμα, Οπερ ν& 

ι.οl παρέχη πολύημον σuμβολην εLς γνc'Οσιν τοϊi Βυζαντινοϊi ίδιωτικοϋ β(ου, 

ώς έν πολλοίς σημείως καl τοίi παρόντος 8ργου t'tό δειχΗΌ. Ύπάρχουσι 

μάλιστα και μέρη, &ηνα εi.ναι. άνάγκη ί.διαιτέρας να τυγχάνωσι προσοχης 

έκ μέρους τών περι tl]ν Βυζανrινην λαογραφίαν άσχολουμέvων, περl ών (1; 

μοl ΕπιτραπΏ να σημειcδσω τα έξης. 

ΤΟ πρώτον τών ιοισύτων μερών είναι δ Πόντος. ΟUεος περιοριζόμενος 

άπό ξηρdς UπΟ σειράς δρέων πgοφυλαrτόπωv άπΟ τοUς στρατοiις τών κατα~ 

χτητών, αύτάρκης ων καl μακρCιv τοϊi κέντρου εύρισκόμενος, άπΟ της 'ιδρύ

σεως δε τοίi βασιλείου τfjς Τραπεζοίίνrος σχι:Ον ίδίους ΒυζαντινοUς ήγε· 

μόνας,· καΗf>ρ&ωσεν, 8νεκα τfjς συντηρητικότητας τcΟν κατοίκων του 1) καl 

τfjς -&ρησχευτικfiς δωφοράς πρΟς το\Jς περιοίκους &.λλοφύλους νό. σuγκεν~ 

τρωΗfj εLς έαυτΟν καl να _συγκρατ-.lσ11 καl διαφυλάξll μέχρι σ1lμερον αϋτού

σιον έν πολλοίς τόν ΒuζαντινΟν κόσμον. 2) ~ο γνωρίζων nlν σημερινηv 

1) Οί Πονt:ικοl είναι λίαν συντηρητικοί, μόνον ~, έπ:' Εσχάτων, και δfι κατ-Ο: τα πα· 

ράλια μέρη, παρετηρεϊτο τάσις τις πρΟς άφομοίωσιγ ξέ\'ω1' έθίμων, Ενεκα t:i'jς πυκνω

θείσης συγκοινωνίας μετα τfjς Κωνσταντινουπόλεως. Είς η~ Ενδότερα ό βίος έξακο~ 

λουθε"ϊ νi:ι Πt"Χραμένη 6.μετάβλητος. 
2

) Π. Τrμαηαφυλλίδου, Οί φυγδδες σ. 54 _Heyd, Histoiι·e du cωnιnerce du Le.. 
vant 2,9C: . 
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Ποντικfιν διάλεκτον καί &ναγινώσκων είτα τοiις ΒuζαντινοUς συγγραφsLς 

καl μάλιστα τοUς λα'ίκωτέροuς, εδρίσκει τοσαύτην μεταξiι αUτών χαι έκε(νης 

Ομοιότητα, ώστε, &πορών, διερωτάται μη ούτοι εζησαν καl ·εγραψαν έν 
~. ουτου ενεκα ο οντος πρεπει να ε αιρεται ως χωρα, έν fι ή Πόντω 1) Τ ' " ' Π· • • 'ξ • • • 

Βυζαντινfι γλώσσα καi δ Βυζανηνος βίος ~ν πλε(στοις &μετάβλητα διετη

ρή3ησαν. 2) 

'Οφείλει δ' Ο έρεuνητiJς όμοϋ μετ& τοϋ Πόντου να συνεξετdση τα fί-&η, 

εθιμα καl την γλώσσαν τών κατοίκων τfjς Καππαδοκίας, περl ών οίιχl &ρ~ 

κοϋνtα, δυσtυχώς, γνωρίζομεν, άτινα δμως, παριl πάσαν τfιν Τουρκικην 

καl 'Αρμενικfιν f:π' αύτα έπίδρασιν, πλείστα "ίχνη τοίί Βυζαντινοϋ βίου άκόμη 

διασώζουσι. ') 

1) ·ο τΟ πρώτον έξε.-άζων τά Προδρόμεια ποιήματα, σχηματίζει τi)ν γνώμην δτι ό 
-rαϋτα γράψας κατήγετο έκ Πόντου• τοσαύτη -εΙναι ή όμοιότης της γλόJσσης κα1.. τ&ν 

i.ν αύτοίς περιγραφομένων Εθίμων πρΟς τά Ποντικά, &.κριΟέστερον Ομως έρεuν&ν 
τΟ πρaγμα βλέπει δτι ή όμοιότης δύναται να έ'ςηγηθϊ\ έκ τοϋ ότι έν Πόντφ έσώθη 
μέγα τμijμα της Βυζαντι,ιijς γλώσσης καί τοϋ Βυζαντινού βίου, ών εtκόνα τα nροει

Qηj.ίένα μάς παρέχοuσι ποιήματα. 

~) 'Απόδε\ξιν τούτου θά εϋρυ ό αναγνώστης πολλαχού του παρόντ-ος εργοu. 
"ΟQα καl.όσα εγραψεν ό Κ Dieterich iν ΚΖ. 39,86. έξ. 

. 3} Περt τοϋ Πόντου iiχουσι γραφij &.ρκaταl πραγματείαι, αί πλείσται όμως, κυρίως 
ιtn:ετν, εtναι γλωσσικαί, Περl του ίδιωτικο\i βίου τών Ποντικών ούδεμία, δυστυχώς, ιί
δι·κη μονογραφiα εχει γραφfι· λαογραφκό.ς μόνον πληροφορίας σποράδην δύναται tις 
νά είίρ1,1 εtς το\ις φυγάδας τοϋ Π .. Τριανταφυλλiδου καL έν τφ εργφ τού iδίου ~Η έν 

Πόντφ Έλληηκή φυλη f]τοι τό. Ποντικά, έν τψ περιοδικΦ σuγγράμματι ι:'Αση)ρ τοϋ 

Πόντου», περί. δΕ τών κατοίκων τής Χαλδίας τινό. δημοσιευθέ·ντα ύπΟ τοϋ Π. ΜελαΥο

φρύδου έντίJ έφημερίδι ΈθνικίJ δράσει {φύλλ. 175έξ.) &ς καί έν τψ βι6λίφ του Ή έν 
Πόνοφ "Ελληνικfι γλώσσα, ήτοι ~σματα, παροιμίαι, αίνίγματα πρΟς δΕ καl εοιμα τοiί 
γάμου έν Χcι.λδ'q: κ.τ.λ. (Βατούμ, 1911). Εtς ταϋτα προσθετέα , AνJJ. Παπαδοπούλοv, Πα· 
ροιμιαι Πόντου Λαογρ. τόμ. 6 σ. 3-77, μικρό. συλλογη Ποντικών διστίχων έκδοθεϊσα 
εν Τραπeζοίίνοι τφ 1897 ύπΟ τΟν τίτλον «Κρωμέτικα τραγφδίας» καί Δ. Οiκο,ομiδοv, 

'ΑπΟ τήν ζωΥ,ν τοϋ 'Πόντου, τα Παρχάρια έν τ ψ •Ημερολογίφ της Μεγάλης CΕλλάδος 

'tΟϋ 1922 σ. 375 -~86 καl του αύτοϊί, ΆπΟ τi]ν ζω1)ν του Πόντου ΑΌ ~σματα, ΒΌ χοροl 
όμο,ως έν τώ Ήμερολογίφ τijς Μεγάλης 'Ελλάδος τοϊί 1923 σ. 331-343; 

.. Ο,τι ε'ίn:ομεν περι τοϋ Πόντου- tσχύει _και περί τijς Καππαδοκίας έν φ δijλα δή 
ΠΙQί της γλώσσης των κατοίκων τijς χώρας ταύτης έχομέν τινα καλ&. έ"ργα, σtερούμεθα 
•ούνανtίον περιγραφών των εθίμων των Καππαδόκων. Οίίτως, llν έξαιρ6σι1 τις τΟ εtδι· 
κώ'tερον Sργον τοϋ Ι. 'Αρχελάοv Σαραyο{δου, ή Σινασός, μόνΟν σύνtομά τι να εύρίσκsι έν 

•4'ι δμωνύμφ έργφ τοϋ Ρι"ζου , Ελευθεριάδου, παριl Σ. ΚριJ>οπούλφ, Τά Φερτάκαινα ύπΟ 
iθνολογικijν κα\ φιλολογικΎj·ν Sποψιν Εξεταζόμενα (σ. 22-:32)καl Σ. ΦαρασοποVλφ, ΤΟ: 
::Σύλα-ι-α (σ. 29 έξ.103 έξ.)., Αρ;-:ετΟν λαοyραφικΟν ύλικΟν δύναταί τις νά είίQΌ καί έν •Ψ 
βι5λίφ τοϋ R. Dawkins,_ Modern Greek in Asia Minor σ. 215 έξ. 280 έξ. Πβ. ·και 
άνC?νύμου, τα ηθη καl τα έθιμα, τό έπάγγελμα καt ή έν3υμασία τών έν ι:iποκένι-ροις 
Καισαρείας Καππαδοκίας οiκούντων έν Ξενοφάνους τόμ.1,365-382 καl Δ. )'ιfα.κρόα, cH 
~αλακοπή, έ·ν Εενοφάνους τόμ. 4,4()g ~4.31 και 518-535. "'Ορα :αιi. όσα περί τ-ών -ιια"Ιt"ά 
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Κατ,& δεύτερον λόγον έπείσ3ην έκ τών μελετών μου Οτι μέγα τ μη μα 
τοϋ Βυζ.αγτινο"ίi βίου διασψζηυσιν οί κατ& τΟ ""Α γιον "Όρος διαβιοϋντες 
μοναχοί, ών ό βίος fta. fιτο εύχης fργον, αν άπΟ της άπόψεως ταύτης 
είδικώς έμελετdτο, και Επειτα έν τfl μεγαλονησφ Κύπρφ, ήτις διά τε την 
αύτάρκειαν καΙ. την άπΟ τοϋ κέ1'τρnυ άπόστασιν κατώρ&ωσεν έν τfι δίνη 
τοϋ χρόνου ν& διατηρήση Ο,τι άλλαχοίί ένωρίς, εvεκα tστορικών λόγων' 

έξέλιπεν. 

'Αλλ& και έκτΟς της κυρίως "Ελλάδος κατ& τα παράλια τfίς κάτω 'Ι τα· 
λίας, ~ν .Καλαβρίq καl τi'i Σαλεντινjj χερσονήσφ, ~ν χώραις δijλα δη αtτινες 
άπΩ τοU Ζ '. μεχρι τοϋ ΙΒ '. αϊώνος ποικίλους Εκ διαφόρων μερών της "Ελ .. 
λάδος έδέξαvτο άποίκους(Κυπρίοuς, Ήπειρώτας, Πελοποvνησίους καt δη Τσά
κωνας καl Λάκωνας, έκ τών 'Ιονίων νήσων, t) τών Κυχλάδ.mν και Σπόράδων 2

) 

~χομεν πολλι\ fiπολείμματα τοϋ Βuζαντινοϋ βίου διασωllέντα &κριβώς διa 
τfιν &πομόνωσιν τό:lν κατοίκων έν μέσφ τuϋ 'Ιταλικοϋ περιβάλλοντος. 3

) 

'Εν τίρ 11λικiρ τΥjς παρούσης έργασίας δΕν φαίνεται, δυστυχώς, πάντοτε 
σαφώς όποίαν έπικουρίαν δύνανtαι ν& λάβωσιν αί μεσαιωνικαl λαοyραφικαl 
Ερεuναι έκ τfjς σπουδης της γλώσσης καl τοϋ βίου τών Έλλήνων της 
κάτω 'Ιταλίας ο ταν ομως γραφjj ή είδικη λαογραφικi] μονογραφ(α καt 
παρεξετασllώσι τα πολυάριllμα fiπo Trinchera, Cusa, Spata, Mίil-

την γένγησιν, τΟν γάμον και την ταφην έθίμων Εν Βουρδουρίφ της Πισιδίας εγραψeν 
ό Κλ· • ]ατρ{δης Εν Ξενοφά'\>ΟUς τόμ. 3. σελ. 72- 82, 163 -171, 202 -211, 272-279 και 
335-342 καl επιθι τοU αύτού .fιθη καl εθιμα έν Άνατολi'j Εν Ξενοφάνους τόμ. 4, 68-79. 
362-374. 432-464. 503-510 καL δσα εγραψεν ό Ν. Βακαλ6ποvλος πeρi. των της 
Σύλλης έθίμων έν •Ψ μυθισοορήματί του ό Συλλαίος (έν ΣμύρνΌ 1909). 

1) "Ορα G. Mo,·osiJ Dialettί Romaίci del mandamento di Bova in Calabria σ. 
72,73,77,78,112 Α. PellegriniJ Il dialetto Grecocalabro di Bova σ. ΧΧΙΧ. Β. ΠαλοVμ
παυ, Περl τfjς έν τίJ νοτίφ 'Ιταλίq. ΌΕλληνοσαλεντινης &ποιχίας Εν Έπετ. Παρνασσ. 1.23. 
έξ. καί τοίί αύτοϋ Saggio di un conιιnento dei canti (τραούδδια) Greco- Salentini 
έν τφ περιοδ. Apulia ετος Α'. τεϋχ. ΑΌ •Η κάτω 'Ιταλία &κριδ&ς διό: τό.ς &ποικLας 
τω'iτ~ς ~!ναι ή μόνη χcΟρα, ητις νίίν έ'\1 σμικρογραφίq. δύναται νά μiJ.ς δώσ\1 εικονα 
τού βLου εtς Πά'\•τα τα μέρη, Εξ ών ήλθον οί άποικοι. 'Όρα καί Ι. Νερο6τσοv. ό εν Σι· 
κελίq. "ΕλληνισμΟς κατό. τΟν μέσον αiώνα · έν Παρνασσού τόμ. 10 σελ. 157 έξ . 

2) Π. Λορεντζάτου, ΣυμΟολη είς τ'fιν διαλεκτολογίαν, 'Αφιέρωμα είς Γ. Ν. Χατζι 
δάκιν σελ. 60-65. ΠερL τfj·ς εLς κάτω 'Ιταλίαν μετ:α6άσεως Έλλήνων βόρεια tδιώματα 
λαλούντων &μίλησα έv τίi 296ΊJ συνεδρίq. τijς εν 'Αθήναις Έπιστημονικijς Έταιρείας 
προσπαθών νό. όρίσω τΟν χρόνον τής πρόJtης έμφανίσεως τόη• φωνητικών φαινομένων 
τής έξασθενώσεως έν τfu βορείφ ίδιό)ματι. 'Όρα ΆθηνCiς τόμ. 35, σελ. 246. 

3) Σχετικώς πρΟς ταυτα παρατηρεί ό Β. Παλοiίμπο, Περl τής ε,. τϋ νοτίφ Ίταλίq; 
'Ελληνοσαλεντινης &ποικίας 'Επετ. Παρνασσ. 1,25. «Τό. ίχνη τοϋ Βuζαντινοίί γλωσσι~ 
κοϋ στοιχείου είναι τόσον δαψιλώς εγκατεσπαρμένα είς τα άλλα μέρη καί ίδίως εtς τήν 
ΚαλαΟρίαν, &στε προκαλοϋν -ι;ήν Sκ.-τληξιν ...... Άποξέων τις τΟν Καλα6ρ0ν δύναται 

'\·ό. άveύοτι βεβαίως τΟν Βυζαντινόν. 
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le1Ί Λάμπρου, Ζαμπελίου καl δ.λλων Εχδο&ένrα εγyραφα, 1) ών τα πλείστα 
κατ α σύμπτωσιν &νάγονται είς τΟν ΙΑ, καl ΙΒΙ αίώνα, τότε {}d φανίi 1'Ί 
ή &λήftεια τci>ν ύπ' Εμσϋ λεγομένων. 

Είς τα έ:σχατα δρια λοιπΟν τοίi Βυζαντινοίi κράτους πρέπει νf.l προσ· 
φύγωμεν νϋv καi Εκεί&εν να .προσπαit1lσωμεν τD:ς γνώσεις ήμών περt 
τοϋ τότε βίου να συμπληρώσωμεν. 2) Τοϋτο, Εν,•οείται, προκειμένου περl 

τοίi βίου συνολικώς· δι' Επl μέρους είδ1lσεις πάντοτε εχει ό Ερευνητης σποu

δαιότατον να συλλέξη ύλικΟv &π Ο nX διάφορα μέρη της ~Ελλάδος, δ.r ι να 
σποραδικώς διέσωσαν πολύτιμα λείψανα του μεσοχρονίου 1)μών βίου. 3) 

Δι' αύτΟ καl έγώ, :τλην τΥjς παρεξετάσεως τών κατα τΟ ΙΒ'. αίώνα 

άκμασάντων 'Ίιιγyραφέων, ώς σπουδαίον συμπλ1lρωμα τοϋ Εργου μου Εθεώ

ρησ~ την άκριβfj μελέτην καl χρησιμοποίησιν τών Νεοελληνικών Ε{Ιίμων. 

Ε'ωε την ίδίαν μέ&οδον χαl Ciλλοι Επl τοίι πεδίου τfις λαογραφικης 
ερεύνης &κολου-θοίiντες να κατορ{}ώσωσι δια τfjς άμοιβαίας ταύτης συμ
πληρώσεως να διαφωτίσωσι διάφορα κεφάλαια τοϋ Lδιωτικοϋ Βυζαντινοϋ 
βίου, ϊν~, Οτ:αν έπισtfι ό χρόνος, δωρη8ίi εί; τ:_ην Επισηlμην καΙ. τΟ εftνος 
μας τΟ βιβλίον Εκείνο, έν ψ ύπf:ρ παν άλλο -θα &νtικαrοπτρίζεται 1) ίστο
ρία καl ψυχολογία rών μεσαιωνικGJν "Ελλ1]νων. 4) 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

1
) Τα περi. Πόντου zαt Καππαδοκίας εtρημένα lσχύουσι προκειμένου καl περl κάτω 

'Ιταλίας· αί μέχρι τοίiδε δηλα δ1) περl τοίi Έλληνι.σμοίi της κάτω 'Ιταλίας γραφεΊσαι 
μονογραφίαι είναι μιiλλον ίστορικαί zαl γλωσσικαί, f.ν μέρει δ' άπτονται τοϊί λο.ογρα
φικοϋ έπιπέδου. 'Εν τοΊς πλείστοις iiργοις τΟ λαογgαφικΟν στοιχεΊόν περιορίζεται. εtς 
Π()σΟν παροιμιi\Jν, διψ(Ι)σεων καί δημωδcϊ)ν ~iσμάτων πβ. κυρίως Α. Pelleφ·iτιi, Il dia
letto Gι·eco-Calab1·o di Bova. G. llfω·osi Studi (σ. 73-94) Ettore Gaρ1:albi e L. 
BrιJ.zzωιo, Raconti Greci di Roccaforte (σ. 5;:)-60). Yito JJalu11ιbo, Saggio di un 
cωωnento dei canti (τραο1'ιδδια) GΓeco-Salentini έν τfΙ) περιοδι:χcρ Aι)uJia fiτ. Α'. 
τεϋz. Α'. Καί ό Τωn11ιαsο ll{ω·elli έ:τραγματεύθη δύο κεφάλαια σχετικ&. μΕ τόν βίον 
καί ηlν ένδυμασίαv τ&ν γυναικών τi'jς Boya έ\' τφ έρ·{1δίφ Cenni storici intorno al1e 
colonie Gι·eco-CalabΓe (1847}. 'Έπιθι zαt Λαογραφίας τόμ. 3 σελ. 529-531. 

2
) Την σπουδ1)ν τοϋ βίου το)ν 'Ελλήνων τοϋ Πόντου, δσοι πλέον &πέμεινα'\·, καί 

της κάτω 'Ιταλίας συνιστών (περί τοϋ τGn• Κυπρίων έγράφησαν Ο.ρκοίiντα ύπό .Σακελ
λαρίου, Λουκι'i καi έν τfi Λαογραφίc,!:} συμβουλεύω, έφ' δσον είναι καιρός, νiι. συλλεγίj 
τό έν τοϊς τόποις το"ύταις λαογραφικΔν ύλικ6ν δια προκηρύξεως διαγωνισμών παρ' έπι
στημονικι:l)ν σωματείων η φιλουμούσων ιlνδρώ-\•. ΤΟ: πάνπι. ρεΊ καl έκάστη παρερχομένη 
ήμέρα ρίπτει ε!ς λ{lΟφ• ύλικόν, δπερ συλλεγόμενον καi καταλλ1)λως έπεξεργαζόμενον 
δύναται νc'ι. χρησιμεύση ώς Cι:ρισtον βω\Οημα πρΟς γνώσιν τοϊί Βυζfι.ντι'\'Οϊi βίου. 'Ο 
πρωτοατατ1]σων εi.ς τοιούτον li.ρyoν fστω βέβαιος δτι θ(L :τροσφέρη μεγάλην iιπηρεσίαν 
καl ε!.ς τ1)ν έπιστήμην καi εις τΟ εθνος μας::. 

:
1
) Ή μικρα έπl παραδείγματι νiiσος Μεγίστη, Ίlτις πολλάκις Θα μνημονευθfl έν 

τ!Ι) παρόντι Εργφ, διετήρησε πολλα τοωiiτα λειψανα, πολ.U διΞ: περισσότερα, ώς ε'ίρηται, 
ή μεγαλόνησος Κύπρος . 

. -t) 'Εν τfi έπεξεργασίr,.ι του οταρ' ΕUσταΟίφ λ(ιογραφικοίi ύλικοίi ώς~βοr]θημα κύ
QlΟ'' Εσχον, πλrlν ηΊς έ:r. μελέτηc κειμένων καl έξ tδίο:ς πείρας γνόJσεως τοϋ Νεοελλη~ 
\ιικοii βίου καί τΟ ιiρχεΊο'\' τοίi Ίστορικου Λεξικοϋ τ1ϊς Έλληνι:r.Ίlς γλώσσης, δπερ, πα
ρδχον πληροφορί ος Εκ πάσης Έλληνικ1]ς γωνίας, εlnH μοναδικ6ν δια τοιαύτας έργα.
σίας βοtlθημα. 

-------·""---·--· -
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ΠΑΡ ΑΤΗΡΗΣΕΙΣ τΙΝΕΣ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΝ 

Καυυrέρω πραγματεύομαι 1) περι τ:fι; Εκτάσεως, κα800ς καl περ\ τ:ών 

τύπων γε~..~ηραφιχών tινωΥ μεσαιωνικών Ονομάτων, 2) περί τινων ε,1νι

κών χρησίμων εlς πΊν Εξακρίβωσιν γεωγραφικών Ονομάτων, 3) περl ταυ~ 

τισμοi'i τών σημερινών Λιαδρομίων πρΟς το-Uς μεσαιω\•ιχοUς Διαδρόμους 

καl τοU Σχηματαρίοu πρΟς τΟ Σχίσμα τοϋ Προκοπίου. 

Α'. 

ΤΟ δ1·ιψα ~Ελλd.ς είς πολλοUς ΒυζανηνοUς συγγραφείς λαμβιίvεται 

άορίστ:ως &\'tl toU Ίλλυρικοϋ η t:iϊς Ρωμανίας 11 περιλαμβάνει μεtι1 τfjς 

κυρίως eΕλλάδος χαl ηΊν "Ηπειρον. καΙ. την Μαχεδονίαν. ΜΕ την εύρυτέ

ραν Εννοιαν μετεχειρίσΗη &σφαλώ; τΟ Ονομα ό Μένανδρος (fι·. 48) είς τΟ 

έξης περίφημον χωρίον 1): «κεραϊζομέJ'ης τi]ς ~Ελλάδος ύπδ Σκλα6ηνών 

και άπαl'ταχόσε Δ?λεπα?.λήλων αύrfj έπηρτημέι'WΙ' τώJJ κοιδύνων, ό Τιβέριος 

.... πρεσβεύεται ώς Βαϊαvδν τ(η, 1jγεμό,,α τώJ' ΆΟάρω'' . καl πείθει 

γε αύτΟJ' κατd: .Σκί.α6φιώv i1ρασθαι πόλεμον>>. ·Εκ της διηγήσεως τοU Με

νάνδρου περαιrέ.ρω φαl.νεcαι &σφαλΕς Οrι οΊ σταλέ\•τε; Επίκουροι "Αβαgοι 

διέβησαν νοtίως τού Δουνάβεως, επειcα πάλιν Επέρασαν είς nlν σημερι

νiJν Ροuu,_:ινίαv, δπου ήσαν o'l. Σλάβοι r:al εκαυσαv rCtς οίκιlσεις των καΙ. 

Ελιlστ:~υσαν τΥj.ν χώραν τωι-, Εν ψ οϊ Σλάβοι ο-Uδε να &νtισrώσιν ;' fιδύναντο, 

&λλδ. κατέφυγαν είς δο:σctlδη καl δυσπρόσιτα μέρη. Ε[ναι λοιπΟν σαφΕς 

δτ:ι ή ((κερα'ίζομένη Έλλ\1.ς» ήτο tl νοτίως τοϋ Δουγάβεως κώρα καl γεννfl. 

άπορίαν μόνον σήμερον Πfλ':ις Ενομίσ&η Οτι οί Σλάβοι οί μη ύπερασπισ-8-έν

τες τcΧς καιομένας κώμας των Εν τίi σημερινfι Ροuμανίq. f1δύναντο να κα

τέλθουν μέχρι της σημερινf1ς "ΕλλιiδοςJ δπως ίσχυρίσ&η δ Fallmerayer. 2) 

Μακρδ:ς ΕπιδρομΟ:ς ηδύναντο να κάμνουν οί Ούννικοl λαο! εφιπποι, &λλ' 

') -,Πβ. τα γραφέντα εlς nlv μελέτην μου, Τα Μακεδονικα (1920 σ. 6 καl 86). 
η Gesclιichte deι· Halbinsel I\Ioι·ea Ι (1850) 169 κέξ. 
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Οχι οί Σλάβοι μόνοι των, διότι δε\' διέ&ετον ίππικόν, Οταν δΕ:ν συνεμά

χουν με Άβάρους η ι'iλλους ΟδννικοiJς λαούς. 

Πι&ανώς είς τiιν αύηlν έπιδρομη\' &vαφέρεtαι καl ή ε'ίδησις τοϋ Με

νάνδρου {fr. 47 έν τέλει) «ξv>•ηvέχθη τd Σκλα6ηvd !'θvη μέχρι που χι

λιάδω:ιι έκατδν Θψjκην και O.J.J.α πολλά ληί"σασθαι» καl τοϋ tlωάvvoυ 

Επισκόπου 'Εφέσου Οτι έπl τοίί Τιβερίου οί Σλάβοι έπέδραμον την (Ελ· 

λάδα, τα περίχωρα τfiς Θεσσαλονίκης και δλην τi]v Θρgκην, 1) καl τοϋ Μι

χαfιλ τοϋ Σύρου ( άκολου&οϋντος ώς έπl τΟ :τολU τΟν Ίωάννην 'Εφέσου) 

έπαναλαμβάvοντος τα αύτά. 2) Φαίνεται λοιπΟν βέβαιον έκ το~ άνωτέρω γεγο

νότος δη καl ξένοι συγγραφε'ϊς μετεχειρίσflησαν τΟ ΟΎομα eΕλλδ:ς μΕ εύ

ρείαν Εννοιαν, άντi τοϋ Ίλλυρικοϋ. "Άλλο χωρίον Πολυftρύλητον, δπου 

άπαντ~ τΟ Ονομα' ~Ελλ&ς, εlναι τΟ γνωστόν τοϋ Είιαγρίου 3): «Οί ., ΑΟαρες 

δlς μέχρι τοϋ καλουμένου μακροϋ τείχους έλάσαντες Σιγγηδόνα, ~Αγχία

λό-v τε και την ~Ελλάδα πάσαν και έτέρας πόλεις τε καί φρούρια έξεπολιόρ

κησαν καl ήνδραποδίσαντο». 'Ήδη ό πολUς Zinlceisen καl Επειι;α ό Ho1Jf 4) 

ύπώπτευσαν δτι είς τΟ χωρίον τοϋ ΕUαγρίου πιftανΟv e Ελλdς = εUρωπαϊκαl 

επαρχίαι τοϋ ·Βυζαντίου, άλλ~ οί μετ' αUτοUς ίσtορικοl καl αύτοl οί είδικώ~ 

τατοι δΕν ήκολού&ησαν τδ:ς γνώμας των. 5) 'Εκ τών ήμετέρων ό κ. Καρο · 

λίδης ιlπεδέχflη καl άνέπτυξε σαφώς Οτι είς τΟ χωρίον τοU Εύαγρίου 

eEicλ&ς ==:::Ρωμανία. 6) cΌτι η έρμηνεία αϋτη τοϋ Ονόματος cΕλλός είς τΟ 

άνωτέρω χωρίον τοϋ Εύαγρίου είναι &σφαλης δεικνύει καl τό γεγονΟς 

Οτι καl ό Θεοφάνης &ναφερόμεvος είς τός αUτιJς f:πιδρομιJς τών 'Αβr:ίρων 

γράφει (de Βοοι~ Ι 253) «ό Χαγάνος η)ν Σιγγηδό1ια πόλιΨ κατέστρεψε1ι 

και πολλdς έτέρας πόλεις έχειρώσατο τdς ύπΟ τΟ ~ ΙλλυρικΟν τελούσας· παρέ

λαβε δS καl η)ν ~Αγχίαλονι 1jπεtλει δε καl μακρά τείχη καταστρέψω». 7) ΤΟ 

'Ιλλυρικόv ί.οιπόν τοϋ Θεοφάνους είναι ή Έλλιiς τοϋ Εϋαγρίου! 

1) Βλ. Tafrali, Thfssalonique des origines au XIV siθcle 1919 σ. 98· Πβ. κα 
τα εμα Μακεδονικιl σ. 7 καt Ε. Stei1ι, Studien zur Gescl1ichte des Byzantinischen 
Reiches 1919 σ. 105 κσ.l 114. 

2) Βλ. τό. τοϋ Μιχαi]λ κατό. τijv δκδοσιν του Chabot παρό. TafΓali, "Ενθ' &νωτ. 

σ. 103 ση μ 3. 
3 ) "Εκδ. Bidez-Parmentier σ. 228. 
4 ) Jο/ι. Ziτιkeisen1 Gescllichte Griechenlands Ι ~1832) σ. 700 Κ Hopf, Ge· 

schichte GriecJιenJands ιEι·sch- Grubeι· 85) σ. 91. Τό.ς ύποθέσεις τοϋ Zinkeisen
καί τοϋ_ Hopf δέν εlχο·ν ύπ' δψιν δταν τό πρώτον ήρμiινευσα τό Ονομα Έλλιiς όρμη· 
θεiς έκ τοϋ χωρίου του:Μενάνδροu (Μακεδονικό. Sνθ. &.νωt.) 

5). Ό .,Jirecelc (Denl{schriften der \Vϊener Alradeιnie τ. 48 σ. 92. Gesclιiclιte deι· 
Serben τ. Ι σ ... 89) καί ό Bury (AJHistOlΎ of the Iateι· ιΌηιaη Eιnpire τ. 21 1889, 
σ. 144) Εδέχθησαν δτι Σλάβοι καL 'Άβαροι Sφθασαν 578 · 582 μ~χρι Έλλάδος. 

6 ) Βλ. τCι 8μιi Μακεδονικά σ. 86. 
1
) Πβ. προσέτι και Θεοφύλ. Σιμοκάπην 11 3 (de. Βοοι· G. 47). -

Κ. 'Αμάντου--Παρατηρήσεις τινf:ς είς την Μεσαιωνικη.., Γει::ογραφίαν. 43 

eH, νέα Ερμηνεία τοϋ Ονόματος 'Ελλ&ς είς τα χωρία τοϋ Μεvάνδρου 
καl τοϋ ·~.Εϋαγρίου καταρρίπτει τα κυριώτατα επιχειρήματα της -&εωρίας 
τοϋ Fallmeι~ayer Ο τι καl τόν έκτον α ίών α o'L Σλάβοι κατf}λitον μέχρι 
'Ελλάδος κα\ Πελοποννήσου. Ο! Σλάβοι κατfίλδον νοτ(ως τοϋ Δουνάβεως 
τόν έβδομον αίώνα, μόλις δΕ τόν Ογδοον Εφ{} α σαν μέχρι της Πελοποννή ... 
σου, πράγματι δΕ μόνον κατ& τοUς χρόνους τούτους άναφέρονται άναμφι
σβητ11τως Εν aύtfl. ΤΟν εκτοv αίώνα μόνον ffiς βοη8οί, ίπποκόμοι, άχit~
φόροι κττ. τών Οί.Jννων καl 'Αβάρων 1lδύναντο να Εκδράμ~υν ε~ς μακροτε~ 
ρας άποστάσεις. Αί νεώτεραι παρατηρήσεις πρΟ πάντων το~ Pe~sk .. er ~ερι 
της καταστάσFως τών Σλάβων κατ& τΟν εκτον αίώνα, καθως και αι νεωτε~ 

ραι γλωσσικαl Ερευναι Επιβάλλουν Εκ νέου την εξέτασιν της {}εωρίας του 
Fallmeι·ayeΓ, είς την όποίαν Ελπίζω καl έγ<1 νΟ: Επανέλθω. 

:.> Αλλα χωρία Εκ βροντολογίου άνεκδότου, δπου συχν& ~Ελλιl:ς=Ρωμα
νία, αναφέρει ό Σά\3-ας. ι) Σημειώνω προσέτι τ& έξης χωρία, εiς τα όποία ή 
"'Ελλaς» περιλαμβάνει καl την Μακεδον[αν η 'Ήπειρον. Ε!ς το Synaxa
riuω (i!κδ. Delehaye σ. 912, 20) &ναφέρεται οτι ή &ylα Βάσσα '~π>)ρχ•~ 
έπi ΜαξιμιωιοV τοϋ βασιλέως έν ~Εδέσn τfj -πόλει τijς eΕλλάδος». Παρα 
Κεδρηνψ (2, 313) <διd Μακεδ01,[ας καi Στρυμ6vος κα! 'Ελλάδος καταλα66ν 
τες τl]v Νικ6πολιv». Παρίi Χωνιάτη (860, 15) «ή καδ' 'Ελλάδα Νικόπολις». 

'Αλλ' εvψ πολλοl συγγραφείς μεrε-lειρ[σ3ησαν το ονομα Έλλaς με 
εύρυτέραν Εννοιαν, άντl τοϋ 1λλυρικοϋ η της Ρωμανίας η περιέλαβον μό
νον την "'Ηπειρον καl τ1)ν ΜακεδοvίανJ είς την επίσημον γλώσσαν της διο ι
κήσεως 'Ελλdς Ι\ 3έμα 'Ελλάδος iμο {ι σημερινfι Στερεa Έλλίiς μεt& τfiς 
Θεσσαλίιtς: Θεοφάν. Συvέχ. (σ 364, 12): «παρελ1jφθη >] π6λις Δημητριάς, 
ή lν τψ θέματι 'Ελλάδος». Σκυλίτζ. (706, 14) «δικαστiι; 'Ελλάδος ,καi'ΕJ~ 
λησπ6ντου (=Πελωτοvv>]σου !) προ6έ6ληται>' (ό Νικηφοριτζης). Παρα Ψελλι:ρ 
(Σάδα, Μεσ. Β ι βλ. 5, 344) « 'rφ πραiτωρι Πελοποvv1jσου καi 'Ελλάδος τψ 
Νικηφορίτζn». Έπl σφραγίδας αναγράφεται τΟ Ονομα τοίί Επειτα αϋτο
κράτορσς Ν ικηφόρου · Βοτανειάτου ffiς δουκΟς Πελοποννήσου καl Έλλά
δος. 2) Καflόλου είπείν εlς σφραγίδας &νευρέ8ησαν τd Ονόματα καl τα 
&ξιώματα πολλών i\παλλήλων τfίς 'Ελλάδος κα! Πελοποννήσου, κριτών 

κομμερκιαρίων, πρωτονοταρίων, στρατηγών κλπ. 3
). 

~a μητροπολίτης!Λαρίσσης επωνομάζετο είς τf]ν φήμη ν του ~«ύπέρτι-

1) Μνημεία Έλληνικής,:;•Ιστορίας τ. 1 σ. ΧΙ σημ. 2. ·- , • , 
2) Βλ. Γεωργ. Βεγl.ερfι, ·ο αύτοκράη.Ορ τοϋ Βυζαντίου .:~Ν ικηφορος ο Βοτανειατης 

πρωτοπρόεδρος καi. δοi.Ιξ "Ελλάδος καL Πελοπονν1lσου. ΆΟ~ναι 1,916 σ. :· ~:; , 
s) Βλ. Sehlu1nbager, Sig·illograplιie byzantine σ. σ4 και 165 κεξ. Βυζαντινα 

χρονικό. τ. 21 ό. 91 κέξ. 
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μος καl ?iξαρχος δευτέρας Θεσσαλ{ας καl πάσης ~ Ελ?.άδος» 1) χ.αl τΩ δνομα 

~Ελλδς Εδήλου βεβαίως Ενταϋ&α τi]ν Στερει1ν ~Ελλάδα. 

"'Οπως τΟ δvομα Έλλάς, οϋrω καl τΟ Ονομα Μακεδονtα Ελ1]φθη πολ· 
λάκις μΕ εUρυτέραν εννοιαν καl περιέλαβε καl nlν σημερινtιν Βουλγαρίαν 

καi τijv σημεριviιv 'λλβαvίαv! "Η δη δ Tafel ε1ς λαμπρι\ν μελέtην ') συν

έλεξε τα χωρία τι:ι όzεrιχα μf τΟ 8νομu Ι\ιfακεδονία καΙ εδειξεν On εlς roUc 

ΒυζανηνοUς συγγραφείς Μακεδονία fμο ή σημερινι'J 'Αναrολιχ 11 Ρωμυλία~ 
πολλάκις δf; καl 1l σημερινi'] Θρ<f.κη. Τινfς συγγραφείς, Οπως π. χ. δ Καν· 

τακουζηνός, μεταχειρίζονται τΟ Ονομα μΕ τ1lν &ρχαίαν του ε~'νοιαν: «lJfα

κεδωιίαγ πλ-ι)1' Θεσσαλωι{κης πiiσωι ύπΟ /(ράλη 'fχεσθαι». 3) Εl.ς τΟ Syna~ 

XaΓiunι (εκδ. Delel1a3re σ. 177, 12) τΟ Ονομα Μακεδονία έχrείνεrα: καl 
είς ηΊν rrημερtΨrΊν Βουλγαρίαν: <<Επfσκοπος τ1]ς 'Οδυσσοπόλεως . .. χώρας 

ΜακεδοJιίας». "Ομοίως πο:ρrl Λέονη Δωκόνφ (σ. 103): «η)γ 11Ιυσ{α11 . •. 

&πόμοιραν τελούσαγ njς Μακεδωι{ας». Παρ(~ τψ Χαλχοχονδύλη τΟ Οvομα 

περιλαμβάνει καl ηΊν 'Λ.λβανίαν: <,&οηjγαγε τΟν στρατΟΨ άπδ njς πρΟς 

δ 'Ν '~ δ ' - - 'Αλ" - ' τ 11 ονιο11 .1r.ιακε ονιας της των υαJJW1' χωρας>ι. 4) Είς τ·r1ν ΜσJtεδονίαν 

περιλαμβάνεται τΟ πολU μέρος τfjς 'Αλβανίας καl κατΟ: ηΊν μεσαιωνικ1Ίν 
έπιτομ1)ν τοϋ Στράβωνος 5): «δτι 1] Jιfακεδωιία περιορίζεται εκ μ.ε,, δυ

σμων τtl παρ(Χλίq; του Άδρίοvι έζ άJΙατολών δε τfΊ παραλλ1jλφ ταύτης με

σημβριηj γραμμl} τfj διd: τώγ έκ6ολi!Jι' "Έ6ρου ποταμού καΙ. f(υφέλω1' πό

λεωςι έκ βορρii δε τ[j γοοvμέιιη εύθε{q; γρα/ιμ?} ηj διd Βερτίσκου Ορους 

' Σ ' δ ' 'Ο 6" ' 1" δ' και καρ ου και ρ ηι.ου και ο οπης χαl Αζιιοv . ... έκ γιJτου δε τfj 

Έ ' cδ- ' ' Δ ' '' ' • γιιατιq; ο φ α:πο υρραχιου ποι.εως προς ανατολdς lοVσιν f!ως Θεσσαλο-

1'ικείας). Καl παρ/ι: τψ Τζιίνε Κοι;ωναίφ Ι\-Ιακεδόνες καt Μακεδονίται 

είναι στρατιά"ηαι Εξ 'Ηπείρου καl 'Αλβανίας, Μακεδονία δΕ χαl ή Βόρειος 

'Ήπειρος χαi 1j 'Αλβανία 6). 

'Αλλ' • - • ' · ενφ εις τοt•ς συγγραφείς κυμαίνεται η εχτασις τfjς έννοίας tJiς 

Μακεδονίας, κατc1 ti]V άναγραφήν άξιωμάrων Επισήμων 1Ί Μακεδονία είναι 

πάντοτε ή βόρεως Θρgκη, ή σημεριν1'j 'Ανατολιχ1~1 Ρωμυλία. Οϋτω συχνcl 

1
) Βλ. H.eYue cles Etudes Gτccqnes τ. 32 σ. 314 καt Βυζαντίδα 2, 19. 

2
) Tafel, Constantini Poτphy1·ogeniti de Pl'OYinciis τegni Byzantini 1846 

σ. XVI κέξ. Πβ. και τό. έμό. Μακεδονικα σ. 5. 
~) Καηαr.., 3, 1041 20 'ίδ. καί 1, 37, 15 r.αί 3, 31, 10 καί. 2, 79, 13. 
''Χ! 3c3 19Πβ ' '"?3 ·ι· '43 .. ) , α.κ.,σ. -;:,ι. " . και σ.:19:., 1 ϋ και 21 10. Ώς γνωστόν καΙ. κατό. τοUς Ρω-

μαικους χρονους το ονομα λ1ακεδονία έξετύ.θη μέχρι το)ν &κτών τijς νοτίου Ίλλυοίας. 

Πβ. Da1·enιbe1·g-Saglio 4,727. ... 
'') Miller, Geog1·. Gr. l\Iinω·es 2, 577. 
r;) Βλ. Π. Σά{)α, Τζάνε Κορωναίοu, λl:ι:ούα cl.νδραγαθ1Ί.ιωτα 1867 σ. ω', 

Κ. Άμάντου-ΠαρατιΊQ{ισεις τινfς ε!:; ηΊν l\ΙεσαιωνιΧtΊν Γεαιγραφίαν. 45 

Ιiναφέρετω (( Κριπ)ς Θρrjκης και Δiακεδωιίας». 1
) 'Επίσης .ατερεοτύπως dνα~ 

φέρεται δ Ι\'Ιητροπολίτης ~Ηραχ.λείας)) ώ; <<δπέρτιμος καl Εξαρχος πάσης 

ΘQ(jχης ·xat l\"Ιακεδονίας» 2). 

Μ' , ' " , , , Ι' , , , ~ ε ευρuτατην εννοιαν και αοριστιαν πο ιΛαχιc εyινετο χρijσις είς τοUς 

συγγραφείς τοϋ Βυζαντίου καl τοίι Ονόματος Θefj.κη;. 3) Έπισ1lμως βε

βαίως Θψfχη ε"ίνω σχεδΟν δλη tΊ σημFρινι'J 'Λνατολικη Θρ<jκη λεγομένη, 

δπως δεικνύει καt ιl &Ηοτέρω σημειωDε"ίσα μνεία τοίJ κριτοU <=θρ<jκης χα\ 

Ι\/Ιαχεδονίας». Πρlν έιη:αθfl τΟ Ον ο μα l\'fακεδονία είς τi1v σημερινfιν 'Α να~ 

τολικ1Ίν Ρωμι•λίαν, περιε.λαμβά\'ετο χαl αϋτη εΊς nlν Θρ«jκην καl δια τοϋτο 

1Ί Επιτομη τοϋ Στράβωνος γράφει 4): << έ11 Θψjχπι 1j 1'[11' ΛiαχεδοJΙία κα-

λεί α ' !Ι ) ' ' " 0 ' Β ') ' " Θ ' · τ .ι'>. α ,αιοτερο\' 1 πριν ι~ητει.υουν οι ου ιγαρnι, το ΟΥομα '"'ρq.κη πε-

ριελ(iμβω'ε χαl τΩ :τλεlσtα\' τ~ς σημερινϊΊς Βουλγαρίας, ώς παρετήρησα καl 

Cf.λλοπ. 5) Προσθέτω C'llμερο\' καl U.λλο παράδειγμα της είιρυτέρας ταύτης 

Εννοίας της· λέξεως: Παρ Δ Θεοφ,,λιiκτφ "i Σιμοκάπη ( de ΒοοΓ σ. 230, 18) 
αόσο •e• -β'' ''"[, ., '" ' τ"' ατηγος vno του Jασιχεως παρα τον στ ρ ον επεμπετο, ο πως. τα τών 

ΣκλαυηγQηι γένη διω'1]ξασθαι τδγ ποταμ.Ογ κωλυόμεγα άφο6ίωι (lκωιτα η"j 

ΘρrJκπ παράσχοιγτο' lφασχε γdρ ό αύτοκράτωy π{J Πρίσκφ ούκ Cl1ι 1}ρεμοίη 

τΟ βάρβαρΟJ'ι εl ,ω] τΟJΙ 'Ίστρον εlς τd: μΔλωτα τΟ Ρωμαϊκδν περιφρουρ1j

σωτο». Καl. &λλαχοϊί (Όe ΒοοΓ 11β, 2β)~«τδ J'ηικό1', ταVτΟν δ' εlπεl1· αί 

τώΨ Σκλ~υηγrϊJν dγέλαι τd περl. η) ν Θρrfκην :ilς τΟ κρατερδν ελvμαίγοyτο». 

Παρcί τ ψ Εuαγρίφ (Bidez- PaΓωentieΙ' Ο, 100): "Θρqκην πλήθος ο~,. 

γωγ τώγ πάλω Λfασσαγετi!Jγ έπιδραμόντων καi τΟν 'Ίστρον διαδάντων μηδε

γι)ς &μύγογτος». Παριl τc[1 ΌλυμJτιοδώρφ (ΗGΛΙ 1, 461, 20) «πρώτογ μεν 

τΟ Γότθων Εθνος πiiσαγ Επιτρέχει π)1<: ΘgrJκηΨ1 ~uελλε δε μικρδν Ι5στερο11 
και τΟ των ου)11'W1' χα[ τΟ τu)Jl .Σαρ,ι.ιατώγ:::καταδραμεlαθαι τό τε Ίλλυ~ 

' ' '' ' Θ' Π 'Θ ' ρικογ και αvτφι την ,.., ρrικην>>. αρα "εοφανει (Χρονογρ. de Rοοι~ 1, 

219, 13) <(Εγένετο εtρψ·η βαθεϊα έ" τιl Θρrfκηι μηκέrι τολμrh1'των τών 

Οϋνγωψ περiiσαι τδγ ΔανσV6ο·>>. Καi &.λλαχοϋ (1., 224, 30): «8πανέστη 1] 

θ(l.λασσα η"j Θ ρ ψ~ η έ:πt μίλια δ' xal 8κάλυψε1' αVυ]JΙ έ:τl. τd: μέρη ~ Οδύσ _ 

1
) Sc!ι.lιωtbeι·geΓ, Sigillogτapl1ie a, 162, Σ,ί.!Ι:ι.1 Μεσ. Βιβλ. ;,. 6 σ. 487 ΔιεΘν. 

Έφη μ. Νομισμ. 'Λρχ. 5, 160. Tafel, J~υst.atlιiιOρuscuia σ. 358. 
2

) ΛΠ!closicΛ ~ Λf?"ίllω· 1, 257 και 1, 59 κu.t 2, -149 r.nι 4, 3'19. 
:J) ΙΙ6. καΙ. Tafel, C. PoηJllyΓog·eniti dc pι·oyinciis τeg·ni Byzantini σ. ΧΙΊΙ 

χέξ. ~Ιί ε-όgεια f!κτασις ci)ς πρΟς την zρi]σιν του όνόμ.ατος ΘρQ;χη δικαιολογείται πε

ρ~σσο~ερον,,. :.-:αΘ' δσον ώς Υ''ωστ(ηr κο.ί εiς τοUς παλαιοUς συγγραφείς 11 Θρq.κη είχεν 
ευρυτατην εΧτrι.σιν. 

4
) ΊlfilleJΊ Geogτ. Gι·. l\-linoτes 2, 578. 

;,) λlακεδονικit. σ. 8. 
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σου και Διονυσοπόλεως καl τΟ ~Αφροδίσιον». Έν τψ περl Θεμάτων τοϋ Κ 

Πορφυρογεννήτου i(3, 45) λέγεται: «>!τε Βουλγαρία καΙ α~τος δ "Ιστρος 

καl τΟ περιώνυμο1ι Ορος τΟ διijκον tJ.χρι τοϋ Πόντου~ τΟ καλούμενον ΑΊμος, 

τfίς Θρ4κης =Δσι μέρη, νυν ι δε άλλότρια χρηματίζοvσι». 'Ενίοτε τα δρια τοϋ 

'lλλυρικοϋ καl τfiς Θριj.κης συγχέονται. Οϋτω π. χ. ένψ έν τft Χρονογραφίg 

τοϋ Θεοφάνους η Σαρδικfι είναι «πόλις τijς Θρcf.κης» (1, 116, 31), παρ& 

Κιννάμ<ρ (σ. 240, 7) λέγεται «'Ιλλυριών μητρ6πολις». 

Έκ τών &νωτέρω χωρίων άναμφισβ1lτητον φαίνεται δτι Θρq.κη &νο

μάζετο καί τΟ πλείστον τfjς σημερινfις Βουλγαρίας, ένψ έξ Ciλλου, μετCι τfιν 

άπώλειαν αlιτfiς τΟ Ονομα περιωρίσθη Επισήμως είς τfιν σημερινfιν Άνα

τολικi)ν Θρι[κην. Παρa τφ Καντακουζηvφ (1, 35, 15) ομως εκτείνεται καl 

είς τιΊv σημερινi]Υ Άναrολικfιν Μακεδονίαν, είς δΕ τΟν βίον τοϋ όσίου 

Μακαρ(ου Μακρη ό 'ΆIJως &νήκει ε!ς τi)ν Θρq.κην ')! 
cO Καναβούτσης Θρq.κην Εννοεί τf]ν 'Ανατολικfιν καl ΔυηκΥιν όμοϋ 

μέχρι Φιλιππουπόλεως 2). 

Καl Cί.λλα Ονόματα πλην της cΕλλάδος, Θρqκης καl Μακεδογίας ύπέ

στησαν Επέκτασιν. 

Παρa Χαλκοκονδύλη το 5νομα Αlτωλlα εξεtά&η ε!ς τijν Ήπειρον, 

«ijλασε καt έπι Αίτωλίαν και ~Ιωαννίνων τlj1' πόλιν είλε» (σ. 28, 16 πβ. 

καl 236, 19). 
'Αφ' δτου Lδρύδησαν τα 8έματα, πολλαl περιφέρειαι έπεκλήftησαν έξ 

αύτών, οlον Στevμων = Άνατολικfι Μακεδονία, Θεσσαλονίκη =Μακεδο

ν(α. Ταύτην τl]ν Ι!ννοιαν /!χει παριi τ<i> Κεδρηνφ (2, 29, 1) το ονομα: «τijν 

lν Θεσσαλονίκn Βέρροιαν l!κτισεν ή Είρήνη Είρηνόπολιν μετονομάσασα. 3) 

1) Δελτ. Ίστορ. Έθν. Έταιρείας 3, 464: «έφ' ενί τών Ορέων κειμέ Θρ4κtι 

παραγίνεται "Αθφ προσαγορευομένφ καl τfi τοίί Βατοπεδίου μονfi ' οσφοιτQ.:ο. 
2) ΚαΨαβούτσ; (Lehnerdt) σ. 40, 20: "Θρq.κη oiiv λέγεται ό τόπος δλος, δντινα έαν 

Οελήσn τις 'ίνα διέλθιΊ, έξελθ<bν άrι:Ο τοϋ Νέσου ποταμού, Οντινα καλοϋση• οί tδιώται 
Μέστον καΙ. άrι:έλθn εtς την Φιλιππούπολιν, είτα ιiπΟ της Φιλιππουπόλεως καl άνωθεν 

διέλθn τόν τόπο·ν Ολον έκεϊνον καΙ. καταντήσu είς τΟ άκρωτήριον τού δυσικού στόμα~ 

τος τοϋ στενού (γρ. Στενού) τοϋ άνω, Οπερ οί κοινοi. λέγουαι Φάρον, πάλιν άπ' έκείνου 

κατέλθu τΟ δυσικΟν στενόν δλον καl καταντήστι ε{ς τό άκρωτήριον τοϋ στόματος τοϋ 

δυσικοU την Σηστόν,-πόλις γάρ ύπηρχεν ένταϋθα ή Σηστός, οί δε κοινοl λέγουσιν τΟ 

άκQωτήριον Κριθέαν-καl πάλιν ιiπΟ τούτου διέλθΌ τόν αtγιαλόν τοϋ κόλπου τοϋ Μέ
λανος, δν τινα καλοϋσιν οί κοινοt κόλπον τοU Μαγαρισίου, καl της Atvoυ καt τα κύ
κλψ τής Αίνου μέχρι Μαρωνείας καί έφεξης, εως ο'δ καταντήστι πάλιν εtς tΟν Νέσον 
ποταμΟν-αϋτη ή περιγραφη καΙ. ή γfι πciσα λέγεται ΘρQ,κη». . 

:>) ΤΟ σφάλμα τοU άγεωγραφήτου Κεδρηνοϋ, δτι δηλ. ή αύτοκράτειρα Εtρήνη 
έκτισε καl μετωνόμασε Εtρηνόπολιν τ'ιlν Βέρροιαν ηiς Μακεδονίας (πράγματι δ' έκτισε 

καί μετωνόμασε τ'ιlν Βερόην τής Άνατολικijς Ρωμυλ(ας) fικολούθησαν καi. νεώτεροι 

.'7 
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Καi &λλαχοϋ (2, 518, 9) «γiγο}'ε δε και λιμΌς κατd την Θρq.κψ' καi 

.~fακεδοiιίαν, Στρυμόνα και Θεσσαλονίκην καl μέχρι Θετταλίας». ΚατCι τi)ν 

γνώμην ιlου καl ε!ς το έξης χωρίον τοϋ Κεδρηνοϋ (2, 512, 3) ο~τω νοη· 
τέον τΟ δνομα: «οί Πατζινάκαι πiiσαν έληί'"σαντο την Μυσίαν 11χρι Θεσσα

λονίκης» (={}έματος Θ.). Εϊινόητον δ' είναι ι1τι έπισήμως τΟ δέμα Θεσσα

λονίκης Ηέγετο βραχύτερον άπλιΟς Θεσσαλονίκη. Οϋτω π. χ. άναφέρεrαι 

«κριτης Βολεροϋ, Στρυμόνος καl Θεσσαλωιίκης» 1) «άπογραφεVς ΒολεροVJ 

Στρυμόνος ·και Θεσσαλονίκης» 2) «ά11αγραφεiις Βολεστρών (;) και .Στρυμό-

JJος καi Θεσσαλονίκης)> 3). . 

ΕΙ.ς τα &νωτέρω παραδείγματα είναι σαφΕς και dναμφισβήτητον Οτι 

Θεσσαλονίκη= -δέμα Θεσσαλονίκης, δηλ. Μακεδονία. Τι) ν q.ύτtlν ενvοιαν 

νομίζω δτι i'χει το ονομα καl παρa Θεοφάνει (de Boor 1, 364) «τούτφ 

τij> Ετει έπεστράτευσεν ΊουστινιανΟς κατd Σκλα6ηιίας και Βουλγαρίας· καi 

τοVς μέν Βουλγάρους πρΟς τΟ παρ(ηι ύπηντηκότας Wθησε1', μέχρι δε Θεσ

σαλονίκης έκδραμών, πολ?.d πλήθη τών Σκλά6ων τd μεν πολέμφ, τd δε 

προσρυέντα παραλα60Jν εlς τd τοV Όψικίου διd τijς ~Α6ύδου περάσας κατέ

στησε μέρη». Είναι &λη&Ες δτι ό Νικηφόρος Εν τtl Συντόμφ <Ιστορίg του 

(de Βοοι~ 36, 19) &ναφερόμενος εl.ς τfιν Εκστρατείαν τοϋ 'Ιουστιvιανοϋ Β' 

λέγει: «μέχρι Θεσσαλο11ίκης έκδραμων πόλεως», εvψ ό Θεοφάνης είπεν 

άνωτέρω &πλώς <ψtχρι Θεσσαλονίκης>. Παρa τι)ν (κατa λάllος) προσllήκην 

τfjς ~λ. πόλεως παρ α Ν ικηφόρφ νομίζω πι\tαvώτερον δtι Θεσσαλονίκη καl Εν~ 

ταϋitα==Μαχεδονία, tοσούτφ μάλλον κα3όσον δ ποιμενικΟς βίος τών Σλάβων 

δΕν ήδύναtο ν& έπιτρέψη είς αίιτοUς να έγκατασταfl"ώσι τόσον Ενωρlς παρ& 

τiιν πόλιν Θεσσαλονίκην, &λλιi μdλλον εις τα βόρεια όρεινιi τμήματα τfiς 

Μακεδονίας. 

'Εσφαλμένη &νάγνωσις επιγραφfjς 4) Ι!καμε τον Πέτρον Παπαγεωρ-

-----· 

ίστορικοi, μεταξύ τ<i}ν όποίων και ό Σ. Λάμπρος ('Ιστορία της ~Ελλό.δος τ. 4 σ. 10). 
ΤΟ συμπέρασμα τοϋ σφάλματος τούτου ύπfιρξεν δτι ενομίσθη, δτι οί Βούλγαροι i:ιτέ
δραμον είς Μακεδονίαν πρΟ τοϋ 784, πρό τfjς άνακτίσεως δηλ. τfjς Βερόης, Οπερ 

δέ" εtναι &.ληθές. 
1 ) Rev. Et. g-recques 4,112. 
') Actes de Zographos σ:.86. 
3 ) Βυζαντινό. Χρονικό. 9,126 
4 ) Έπιγραφη τής Εκκλησίας τοϋ άγίου Δημητρίου 8χει ώς έξης: 

«Κτlστας θεωρsίς τοίί :ιτα·νενδόξου δόμου 

Εκείθεν :iνθεν μάρτυρος Δημητρίου 

τοίί βαρβάρων κλύδωνα, βαρβάρων στόλον 

μετατρέποντας καL πόλιν λυτρουμένου. 
Βλ. TafΓali, Ψhόssalonique des oι·igines aιι XIV siθcle σ. 112 σημ. 1. 'Αν"t\. 
τοU όρθοU κτίσω.ς δ Παπαγεωργίου- άνέγνωσε Κώστας (Byz. Zeit. 17, 388) καi έσχέ 
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γίου να παρεξηγ1lση τΟν Ί'afel χ:αl να νομίσn δrι η Εν τti Χρονογραφίg τοϋ 

Θεοφάνους ε'ίδησις (da BoOl" 1, 347, 6): «τούτω τrΟ ετει έπεστοάτευσεν ό 
< • ' 

βασιλεVς (J(ώγστας Β') κατd Σκλα6ινίας καi r}χμαλdπευσε πολλοVς και ύπέ-

ταξεJ'» άναφέρεται εlς Εκσrρατείαν τοϋ Κώνσταντσς Β' τΟ 658-9 καt<Χ Σχλα 

βινίας παρα η)ν Θεσσαλονίχην. Ούδεv τούτου άvαληθέστrψον. 'Απέδειξα 

&λλcτε 1) δτι κατ('ι τΟν έ'βδομον καi Ογδοον αlώνα Σκλαβινία εί.ναι ri Βουλ· 

γαρία καl η (Ορεινi]) παρα την Ροδόπηv χώρα καΙ. επομένως κατιt τίδν 

Σλάβων τούτων δξεστράτευσεv ό Κώνστας Β·, Όχι χατα της Θεσ"σαλονίκης. 

"·Όλως αύΗαιρέτως ι:ι-επtχειρίζεται δ ΚαηαχουζηνΟς τΟ Όνομα Χαλκι~ 

δικi], Οχι περl τfjς dρχαίας Χολχιδικης τfjς Μακεδονίας;- άλλα περi τμ1iμα

τος τfjς Θρ~Ηης: «%ατd π]1ι Χαλκιδικ1}ν η)γ ε1ι ηj Θρrf.κn» (1, 437, 16)· 

«κατd η)γ Χαλκιδικ1)11 τiJς Θρrfκης» (~, 161, 13)· «γενόμε1ιος πρΟς υ)ν Χαλω 

κιδικ1]11, τ-f;ν ΓρατιανοV πόJ.ιν έπολιόρκει» (2, 422, 6)· «Αl1ιογ ?}τείτο καl. τdς 

rijς ΧαJκιδικijς π6λεις» (3, 208, 15). 

"Αλλ ο παρι:ίδειγμα μεγιiλης αύΗαιρεσίας εΙναι τΟ τΟυ 'Ακροπολίτου 

(fχδ. HeisenbeΓg), δστις άποδίδει τΟ Όνομα Πυeeηναία εlς τrιν Πίνδον: 

«τd Πυρρφιαϊα ύπερ6ά11τες όρη περi π)ν 'Άρταν έχώρουν» (1, 171, 13). 

(iJ Π: ' , - " δ< δ 'ζ ' J ' ' ' ΛΤ' "Η «τ ν υρρηναιων ορωJΊ α η ιορι ει τηγ πα .αιαν τε και τφι εαν πει-

ροJΙ τijς "Ελληνίδος καl 1}μετέρας γ1jς» (1, J 66, 6). 

"'Αλλα γεωγραφικ& Ονόματα &ναφέρουσιν οί συγγραφείς UπΟ διαφόρους 

τύπους, πολλάκις πλαστούς. 

Ή Επισκοπη Άναίων (τU. νεόJtερα 'Άγια παρr): την 'Έφεσον) φέρεται 

κατ:α _τΟν μεσαίωνα κατα διαφόρους τύπους, Οπως καi. τ:Ο πά.λαι. 2) Συνη-

3έστεροι ε\ναι ο1 τύποι, η Άνα[α (Milclosich-Miilleι· Acta 3 79 καl G 
' ' ' 

1ε3) καl τ<Χ "λναια είς roUς καταλόγους Επισκόrrων (ό 'Αναίων, Εν τf1 δια· 
τυπώσει τοίi Λέοντος 3). ι ΑλλU καl δ τύπος 'Ά ναια (ή) &παντg 4). ΤΟ δε 

Ε3νικ0ν λέγετ:αι χ:ατrl τΟν μεσαίωνα ! λ νιώτης &.λλU καl Άνανιώτης 5). 

τισε πρΟς τα λεγόμενα τοϋ Tafel (De 'Γlιessalonica ejusque agτo dissertatio geogτa
phica 1839 σ. LXXXIII1 περt της έκστρατείας τqϊί Κώνσταντος κατα της Σκλαβινίαι.:. 

'Αλλ' οϋτε Ο Tafel θεωρεί την Σκλαβινίαν παρc'.ι την Θεσσαλονίκη,•: «Veι·uιn iliaι~ι 
Sclaνiniaιn Byzantii IJl'OIJiol'enι tJuto» (παριi τ1)ν Ροδόπη ν βεβαίως). 

1 ) 'Αμά1ιτου1 ΜακεδονικCι. σ. 17. 
2

) Περi. τcΟν &.ρχαίωγ 'Λ:ναίων tδ. τ1iν λεϊtτομερη μελέτην του &.ειμν{lστου ΣβοροJιιου εν 

Διεθνεϊ .:Εφημερίδι τfjς Νομισματικijς 'Αρχαιολογίας 8,161 κεξ. 'Εν &.γνοίc.!- της μελέτης 

ταύτης εγραψε και ό Μυσrαv._ίδης περι 'Αναίων εν ΈκκλησιαστικU Άληθείq. 1922 σ. 166. 
s) GelzeΓ, Ungedruckte nnd ungenίig·end verδffentlichte Texte nnd Notitiae 

Episcopatuuιn σ. 552. 
,~_) Lingωιtltal, Jus gι·aecω·ornanul11 3,585. Delelιaye, Synaxaι·i'U.In Ecclesiae 

Constantinopolitanae 715118 
5

) Βυζαντινc'.ι ΧρονικU. 13, 489 καl. f.ν Νfφ 'ΕλληνομνΊlrωνι 113, 253. 

Κ. 'Αμάντου- Παρατηρήσεις τινΕς εLς τ;_1)ν- Μεσαιω'\•ικi}ν- ΓεωγραφCαν. 

Ή 'Αγχίαλος τijς σημερινijς Άνατολικijς Ρωμυλίας έλέγετο παλαιότεροv 

'Αγχιάλη καl ~ΑγχίαJ,ις, παρα δΕ τψ λαψ κατd τΟν μεσαίωνα 'Αγχιαλδς, 

Άχελw κΜ Άχελ6ς. Παρa τ ψ Θεοφάνει, Χρονογρ. (de Boor, 1, 437, 20) 
Άχελός, παρa τψ Χωνιάτn (σ. 561, 10 δημ. κώ~.) Άχελώ. (Πβ. «Tomas 

scllelc, ZUI' Kunde d. Haωusllalbinsel. Sitzungsberichte der \Viener 
Akadeωie 113, 305 . .Σ. Κουγέαν, Λαογρ. 4,566 Ta διάφορα μεσαιωνικa 
χωρία) έν οίς &παντώσιv ot διάφοροι τύποι τijς λ. συνέλεξεν ό Ψάλτης , 
GΓaωιnatilc deι· Byzantinischen Chronilcen σ .. 3 καi 146. Πβ. προσέτι 

Κουκουλέν έν Άltψ~ 27, 161.) Το Ιiνομα ~Αχελινος (Milclosich Miilleι·, 

Acta 5, 48) φαίνεται έltνικον τοίi Άχελοίi καi επικυρώνει τον δημώδη τύπον 

αύτοίi. Οί ιστοριογράφοι δμως ί!γραψαν άρχαϊ•ώτερον δij3εν καl Άχελψος, 

άντi Άχελrο η Άχελος καl ί!πειτα έκ συγχύσεως έλέχ3η έν τfί. Συνεχεr~ του 

Θεοφάνους (σ. 389, 12 πβ. Γεωργ. Μ ον. 881, 17 καi Συμ. Μάγ. 724, 8) δτι 

«ό πόλεμος μεταξV Ρωμαίων τε καl Βουλγάρων πρΟς τώ Άχελc[χρ συγκε .. 
κρότηται ποταμip». το λά{}ος διέπραξαν έκτοτε καl νεώτεροι ίστορικοl και 

αύτος ό Jirecel{ 1) άναφερόμενος ε!ς τι) ν μάχη ν του 917 παρa τiιν 'Α γ

χίαλον. ('Εν νεωτέρ~ του δμως μελέτη 2) ό Jiι·ecek παρετήρησεν όρltώς 

ο τι το 'Αχελψος έπλάοθη έκ τοϋ 'Αχελός). Κα\ δμως Ιjδη ό Tafel 3) παρε· 

τήρησε το 1839 οτι ποταμος Άχελψος μόνον ε!ς τiιν Α!τωλrαν ύπάρχει, 

Οχι είς τfιν Θρ~κην. 

Το ονομα Άχυeάους ') παρa το σημερινον Μπαλijκ Κεσερ τijς Μι

κράς 'Ασίας καi τaς παλαιοτέρας Άδριανου Θήρας άπαντ~ κατa διαφόρους 

τύπους: τfιν Άχυράους παρd Παχυμέρει (2, 336, 17 καl 1, 23, 2 καi 1, 

623, 6), της Άχυράους παρ' Άκροπολ[τη (1, 28, 1), Άχυραw έν τψ βίφ 

Θεοδώρου του Στουδίτου. 5) Όχυραl παρ& Χωνιάτη (44, 12 άλλ' εtς τον 

δημώδη κώδικα αύτου Άχύραι). Παρ' Άκροπολfτη (1, 278, 23) φέρεται καi 

δ τύπος 'Οχυρά: «τΟ κάστρ~ν τών Ό~υρών, δ κai ~ Αχυράους παρά τισt 

λέγεται». ΕLς τΟ.ς άναγραφUς επισκόπων καl μη.τροπολιτών άναφέρεται ό 

1 ) Geschiclιte deι· Bulgaren σ. 167. Καl ό Σπ. Λάμπρος ('Ι στορ. της <:Ελλάδος 
4, 313) διέπρΗξε τΟ αίιτΟ λάθος. 

2) Jirecek1 Das Fίirstentuιn Bulgarien σ. 524 σημ. 
~) Tafel, de Thessalonica ejusque agι·o dissertatio σ. 485. 
4

) Περl. τfις Άχυράους 'ίδ. Tafel, Α bhandlungen der Μ ίinchener Akademie t. 
5, 2 (1848) σ. 97,. Tomaschelc Sitzungsberichte der Wieneι· Akademie τ. 124, 8 
(1891) σ. 91 κέξ. Πβ. Ν. Λαyοπάτη, Γερμα·νΟς Β' Πατριάρχης l{ωνσταντινουπόλεως·Νι· 
καίας 1914 σ, 21-22. 

~) Migne 99,209: ~κώμη τίς 6στιν Άχειραώ καλουμένη'~'' αύτ. 99, 305: «άπΟ κώ~ 
μης Άχυραούς». 'Εν τφ βίφ δμιός· τοϋ ];τουδίτου τφ Εκδοθέντι είς τα Βυζαντινό. Χροw 

νικό. (21, 294) φέρεται: «κώμη τίς Εστιν Άχυραοίίς καλουμένή». 

4 
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' 'Α ' i\ ' ~Α ' ') 'Εξ "' ' ω"ν τu'πων ποίος τυπος χυραους •1 και χεραους . οΜον τουτων τ • 
πράγματι Ελέγετο κατd τΟν μεσαίωνα; eo tύπος ~ Αχυράοuς φαίνεται πλα
στός δΕ:ν είναι δυνατόν νd έλέγετο πράγματι ύπΟ τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ. · 
"Αλλα παρόμοια πλάσματα πιστοϋσι τοϋτο. Οϋτω π. χ. ή Γρατιανούπο
λις φέρεται παρ' Άκροπολίτη (1, 39, 18) καl iίπλώς «ή Γρατζιάνοvς•. 

'Ομο(ως παρ' αuτiρ λέγεται (Ι, 73, 8): «φθάνει τl]ν Φιλίππους» και 
(1. 20, 20): «fί τε μεγάλη Περσθλάβα κα1 ή Προβάτους». Ε!ς το τuπι
κον τijς Παναγίας τijς Κοσμοσωτεfρας το έκδο!Ιεν ϋπο Petit &παν
τώσι πολλα !Ιηλuκι'ι ε!ς οuς: η Νεδοσέ!.ους (&ντί: το Νεβοσέλο), η Σα· 
γοvδάους κλπ. (σ. 52). 'Εξ ολων τούτων φαίνεται οτι το ονομα Άχv· 
ράους δΕν έλέγετο πράγματι, είναι πλασtΟς τύπος τών λογίων. Αύ&αί
ρετος φα(νεται και δ τύπος 'Οχυρον- 'ΟJίυραί. Ε!ς την έξακρiβωσιν τοu 
άλη&οίίς όvόματος μdς βοη{}εί τΟ έ3-νικόν Άχυραtτης, τΟ Οποίον &παντ~ 
συχνιi κατU τΟν μεσαίωνα 2). Τοϋτσ βεβαίως μόνον άπΟ τΟν τύπον 'Αχυ
ραΟ> η Άχύραι ηδύνατο να προέλ&η, -άσφαλέστερον μάλιστα άπΟ τοϋ 
πρώτου, διότι &πο τοϋ δευτέρου μάλλον Άχυρίτης sπρεπε να σχημα

τισ!Ιϊi. 

Β'. 

"Οπως καί τΟ &νωτέρω σημειω&Ε:ν Ονομα Άχυραtτης δεικνύει, τα 

έΟνικa βοηθοϋν ήμάς πολλάκις ε!ς έξσχρίβωσιν η κα\ π(στωσιν iίπλώς 

Ονόματος τόπου. Είναι έπομένως άξια έρεύνης καl πρuσοχfις ταϋτα. Ση

μειωτέον δ' δtι καί κατ& τΟν μεσαίωνα άπαντώσι πολλάκις διπλd έ3νικ& 

τόπου τινΟς (πολλάκις άλλοι γείτονες άλλως σχηματίζουσι ταϋτα) καl έπο· 
μένως ή συνύπαρξις αϋtη δέν μας ταράσσεί, άλλd τούναντίον μάς Ενισχύει 

ε!ς την έξακρίβωσιν τών γεωγραφικών όνομάτων. 'Αναφέρω όλίγα παρα

δείγματα τοϋ φαινομένου. 

'Αλλαχοϋ 3) έσημείωσα δτι τΟ σημερινΟν Ονομα .Διασορηνδς καl Δια
σορίτης είναι έ&νικΟν τοϋ ΔιΟς Ίεροϋ της Λυδίας. Καμνηνδς είναι δ _κάτοι~ 
κος τijς Κ6μνης '), &λλu και Κομνιάτης 5), Κvμινιανδς είναι το έ!Ινικον 

') Actes d'Athos 5, 130, Gelzer, Ungedruckte und ungeniigend verδlfentli-
chte Texte σ. 600 Milclosich-Miίller 1, 119. 

2) Actes d' Athos 5, 158 κΏL 5, 300, Σάθα, Μεσ. Βιβλ. 1, 233 Κανr:ακ. 2,180,13 κλπ. 
3) Βλ. Λαογραφίαν τ. 7 σ. 337 σημ. 3. 
") Rλ. 'Ψε/.1-.όν, Εν Σάθα, Μεσ. Βι6λ. 4, 407. Π6. Maritz, Die Zunamen bei den 

Byzant. Historikern und Chronisten ΙΙ 39. 
6) Δελτ. eJ στορ. καl "Εθνολ. "Εταιρείας 5, 160. 
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τοϋ Κ~μινιϊ, άλλ& καί Κυμινιάτης 1). Λιπαρίτη~ άλλα καί Αιπαρηνδς είνι:iι 

ό κάrοιχος τijς Λιπάρας, τijς ιΗλως Λυχανδοu ,όνομαζομένης 2). Καλορfτης 

καl Καλ~ρηνδς είναι δ κάτοικος τοϋ Καλοϋ "Ορους 8). 'Εν Χίφ ίιπάρχει 
τοπωνύμιον Καλορηνά, τό όπσίον πάντως προfιλόεν Εκ τινος Καλορηνοϋ, 
έπίσης Εν Χίφ Uπηρχεν άλλοτε ναΟς τfjς Παναγίας τfjς Καλοριτίσσης, της 

qνηκούσης δηλ. ε'ίς τινα Καλορίτην. Τ& έitνικα ταϋτα όνόματα διεδό

{}ησαν εύρύτερον, δταν τΟ ΚαλΟν 'Όρος κατελήφ&η όπΟ τών !ούρκων 

Σελδtσούκων, τών κτισάντων άντ' αύτοϋ την 'Αλάγιαν. 

Τιν& έ&νικα γράφονται διαφόρως καl Εσφαλμένως πολλάκις UπΟ ·τών 

συγγραφέων η άντιγραφέων καl Επιφέρουν σύγχυσιν: ό κάτοικος τi)ς Ίωνσ~ 

π6λεως τijς Παφλαγονίας, τijς τουρκιχijς Inemboli (τοu &ρχ. Άβώνου 

Τείχος) γράφεται συνή!Ιως 01νουπολίτης παρα Χωνιάτη (709, 3), &λλα και 

'Ηονοπολfτης παρα τi[> Άκομινάτφ (2, 125) και τi[> Παχυμέρει (2, 107, 10), 

Οlνοπολίτης παρι'ι τi[> Έφραiμ (στ. 661\J). Κατ' έμε πρέπει να γράφεται το 

i:&νικΟν της Ίωνοπόλεως 'lωνσπολίτης. fO κάτοικος τοϋ μεσαιωνικοϋ Οί

ναίου τοϋ Πόντου (&ρχ. Ο!νόης) γράφεται Οlναιώτης παριΧ Χωνιάτη (667, 

20) και Παχυμέρει (1, 290, 5), Οlνιάτης έν τϊi Σuνεχείι;χ τοu Θεοφάνους 

(298,, 9), Όvιάτης παριΧ Γεωργ(φ Μοναχi[> (845, 9), Ήνιώτης δε είς τινα 

μεταγενεστέραν ένδύμησιν 4). "Ολοι ούτοι οΙ τύποι προijλ!Ιον κατ' έμε εκ 

1
) 'Άνν. Κομν. έκδ. Reifferseheid, 2, 174, 10. Δημητριέβσκη, Τuπ.ικά σ. 245. 

2
) Μιχ. Αη:αλ. 45, 4. Κεδρην. 2, 572, 18. Actes de Xenophon σ. 71. eo Κεδρηνός 

(21 422) γράφει κακώς Λάπαραν, άvτt Λιπάραν. Τόν τελευταίον τύπον πιστΟϋσι καt 
τό: Εθνικά. 

') ΒΖ. 16, 495 Byz. Neugr. Jahrb. 3, 161 Milclosiclι- Mιllleι; Acta et Diplo
mata 1, 371. Τελευταί?ν διεξήχl;)η μακρά συζήτησις περt τοϋ Καλορiτου, ό δΕ Bane
scu (BNJ 3, 161) κακώς \ιπεστήριξεν δ τι Καλορίτης=ό Εκ τοϋ c Αγίου 'Όρους (ούτος 

λέγεται "Αγιορίτης). Όρθη είναι η γνώμη τοϋ Mercati (BNJ 4, 9) \ιποστηρίξαντο~ 
δτι .Καλορίr:ης=ό κάτοικος τoii Καλοϋ 'Όρους, της Άλαγίας της Παμφυλίας. "Ο τύπος 
ΚαλΟν 'Όρος άπαντQ. παρά Κωνστ. Πορφυρογεννήτφ (1, 659, 12), Ενφ δέ ό Reiske 
11γνόει τfιν θέσιν αUτ-οϋ (έvθ. άνωτ. ΙΙ 780: ubi situm fuerit hoc Καλόν 'Όρος seu 
mons pulcher, non novi, neque invenio), δ '!'ωnasehek έξηκρίβωσε λαμπρώς αύτΔ 

(Zur historischen Topographie von Kleinasien inι Mιttelalter, Sitzungsberichte 
der Wiener Akademie 1891 τ. 124. 8 σ. 57) Οπερ δμως ηγvόησαν οί τελεύταίοι συ~ 
ζητήσαντες . .Σημειωτέον δtι Καλόν "Οgος &.παΗά Εκ τοϋ μεσαίωνος καί εν Κρήτυ 

(1\iiklosich-MίiΠer, Acta 3, 236), δ:του σήμερον καt Κακόν 'Όρος εύρίσκεται. Τό 
δΕ: Εν τfi .Συνεχεί~ τοϊί Θεοφάνουι; (102, 14) ΚαλΟν Ορος δΕ:ν πρέπει να ταυτισθfi πρΟς 
τό τοϋ Πορφυρογεννήτοu, άλλά 'ςητητέον εtς τάς περt τfιν Προποντίδα χώρας. Κατά 
τάς έμάς λοιπόν παρατηρήσεις tρείς τόποι έκ τοίί μεσαίωνος φέρουσι τΟ Ονομα 
ΚαλΟν 'Όρος. 

4
) 'Εν Νέφ "Ελληνομνήμονι 7, 166. 



k. "Αμιiντου-hαρά.iηρ~σειζ τιν~ς εiς τΥιν ~iεσαιrονικη-γ Γεωγραφiα'\1 , 

τοϋ αύτοϋ Οίνα!ου τοϋ Πόντου, Οχι Εκ της άρχιιίας Οίνόης της Άττικfiς 
:11 'Αργολίδος, ο πως ύπέιJεσεν ό Mori tz 1 

) •. 

Κα8ι:Ος .είπον άΥωτέρω τ& -έ&νικα όνόματα είναι καl κατ& τοϋτο χρή· 
σιμα οτι πιστοποιοϋσιν η οξακριβοϋσι πολλάκις γεωγραφικα ονόματα άλλως 
σπάνια η &σαφij. ΟΒτω π. χ. το ο3νικον τζυμπηνδς 2) βεβαιώνει τον τύπον 
τοϋ φρουρίου τijς Θρψικijς Χερσονήσου Τζύμπης, τijς &ναφερομένης ύπο 
τοϋ Καντακουζηνοϋ (τ. 3, 242) κα\ δεικνύει οτι κακώς ογράφη Τζάμπη ε!ς 
το τυπικον τijς Κοσμοσωτείρας (σ. 55, 31). Το συχνάκις &παντών ο!κο
γενειακον ον ο μα Θεολογίτης (π. χ. Miklosich- Miilleι· 1, 373 καl ι, 375 
κα\ 2, 407 κα\ 5, 117 κ. α.) εtναι κυρίως οιJνικον τοϋ Θεολόγου Ι]τοι τijς 
μεσαιωνικης 'Εφέσου, f}τις μετωνομάσθη άπΟ τοίί ναοϋ τοϋ "Αγίου 'Ιωάν
νου τοϋ Θεολόγου 3). 'Εκ πολλών Ε8νικών όνομάτων ώς οίκογενειακών 
συμπεραίνσμεν μετ' άσφαλ~ίας τfιν ϋπαρξιν γεωγραφικοϋ όνόματος καl Οταν 
άκόμη δέν γνωρίζω μεν τfιν 3έσιν αύτών :_ τΟ οtκσγενειακόν Ον ο μα Βαρίτης 
(Miklosiclι-Mulleι·, Acta 4, 83 κα\ 4, 131) .είναι κυρίως ο3νικον τόπου 
τ:ιν~ς Βaρις, άγνώστου τοποδεσίας (καl σtlμερον Βfiρι συχνΟν γεωγρ. Ονομα) 
:tO Αιθοπυργίτης (Εvθ-. άνωτ. 6, 17β) εtναι έ&νικόν άγνώστου είς έμέ τούλά 
χιστον τόπου Αιθόπυργος. Τό Βοτανειάτης πρέπει νd δεωρηδfi έδνικ~ν τό~ 
που τινός Βοτά11η, ΤΟ συχνόv Ονομα Παδιάτης (Ev\1. &νωτ. 1, 370 καl 1, 
151 κ. α.) είναι έ8vικ0ν τόπου τινός Πεδίου καλουμένου (άντl Πεδιάτης, 
δπ ·ρ επίσης &παντ~). cπως ϋπέ3εσε καΙ ό Moritz (Die Zunamen Π 240) 
χαl Οχι της Παδούης, δπως κακ&ς ένόμισεν δ Παπαδημητρίου 4). 

τα πολλa σύν3ετα μετ& τοϋ dγιος ονόμάτα (Άγιο3εοδωρίτης, Άγιοζα· 
χαρίτης, 'Αγιοευφημίτης, 'Αγιογεωργίτης, 'Αγιοαναργυρίτης, Άγιοστεφανίτης, 
'Αγιοσυμεωνίτης, 'Αγιοχριστοφορίτης, 'Αγιοφλωρίτης, Άγιοβαρβαρίτης, Άγιο
δημητριάτης, 'Αγιονικολάτης, 'Αγιοβλασίτης, Άγιοστρατηγίτης, ΆγιοαιJανα
σίτηg, •Αyιοαvαστασίτης, .cΑγιοσαβαtτης, κλπ, κλπ.) πιστοποιοϋσι τfιν ϋπαρξιν 

1 ) Die Zunamen 2, 40. 
2 ) Pitra, Anal. Sacι·a et Classίca 6, 171 γράφεται:. Κωνσταντί·γου τoii Τζιμπiνου 

&λλό. πρnφαν&ς γραπτέον Τζυμ..-τηνοϋ. ΤΟ Ονομα άπαντQ. καt παρό. Schlumberger, 
M_θlanges d'archeoJogie Byzantine σ. 214 δπου πάλιν γράφεται Τζυμπεινός άντt 
•η\Ιός. llιθανώς καt τό φερόμενον έν 'Ηπειρωτικοίς- (Sκδ. Βόννης .σ. 213) Τζηπλινός άνε~ 
γνώσθη κακώς d.ντί Τζυμπηνός. 

a) Θεοφά1,, Χρονογρ. de B_oor 1, 469, 30: ι:κατελθcbν είς "'Εφεσον καί εtς τΟν Θεο~ 
λόγον~. Γεvέσ. 121, 20: «μέχρις Ίωάννου τοίι Θεολόγου της έπαρχίας _ κατήντησεν». Π6. 
_~Αμάντeυ, Τοπωνυμικά Σύμμικτα έν ΆθηνQ. τ. 22 σ. 189. 

4) Βuζω•τινά Χρονικό. 6, 172: .«περL .τοϋ (Ονόματος) Παδιάτης (Παδυάτης) llν κα~ 
λ&ς ένθυμούμεθα, 'ανέγνωμέν που Οτι Εδόθη ε'ίς τιVα Εξ "Ιταλίας καταγόμενον καί 'ίσως 
~κ. Παδούtις•. 

.
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σχετικών συνοικισμών η κα1 μονών, διότι καΙ συνοικισμοί, ώς γνωστόν, :εφε. 

ροΥ-- τΟ Ονομα Εκ τοϋ ναοϋ άγίου τινός. Πβ. τα λεγόμενα 'έν Δελτίψ τijς 
'Ιστοl)ικijς κα\ 'Ε8νολογικijς Έταιρε(ας τ. 4, 407: «Ιfστι τις lν τfιδε τfι Χερ

ρονήσφ (τfι Θρακικfi δηλ.) κώμη, έστι δέ τις καl παρά τfj κώμn ναός, ύπΟ 

μ!αν aμφω καΙ τi)ν αiιτl]ν fίκο>τα προσηγορiαν, "Αγιος γι!ρ Εύφημιν6ς (;) 

§κατέρφ καλείσθαι συμ6αίνει». 

Γ'. 

Τελευταίον 8ι\ &ποδε(ξω δτι τa σημερινι\ Λιαδρόμια τών Β. Σποράδων 

ταυτίζονται προς τοi>ς μεσαιωνικοiις Διαδρόμους καΙ το Σχηματάρι τijς 

Βοιωτίας προς το Σχίσμα τοϋ Προκοπίου. 
Μfχρι τοϋδε, κα&' Οσον γ\ιωρίζω, δΕν εδρέ&η ή όρθi1 Ετυμολογία και 

έρμηνεία τοίι Ονόματος Σχημα-ιάeι τfις Βοιωτίας. ~Η έπιτροπη τιίηι τοπωνυ

μίων τijς 'Ελλάδος ι) γράφει c Σχηματάρι», ονομάζει το οι•ομα «!διόρρυιJ
μον» καΙ ύπο8-έτει, φαίνεται, Ott προηλθεν Εκ τfiς λέξεως σχημα η· Εκ ι-ιvος 
σχηματάρις, Οπερ δμως είναι άνύπαρκτον, κα3' Οσον γνωρίζω.· cΗ·'άνομοίώ· 
σις ή γενομένη είς τό ξεσΚίζω, δπερ πολλαχοϋ της cΕλλάδοi; Εγινε- ξεκώ καl 
ξικώ, μ' Εκαμε να ύποπtεύσω δτι καθ-' Ομοιον τρόπον τΟ Σχηματάρι προ .. 
ijλ3εν &πο το πλijρες Σχισματάρι (οπερ &κούεται ον(οτε κα\ σήμερον)= μι
κρον Σχfσμα. Πράγματι eπειτα παρετήρησα δτι παρι\ Προκοπfφ (Πnλ. VIII 
25, 23) -rΧπανr~ έv Βοιωtί~ Σχίημα είς τΟ έξης 'Χωρίον: «άμφt δΕτά έκcίη] 
χωρία, oll δη τό · Σχtσμσ. d>vόμασται. καt σεισμός ύπερμεγέθης γενόμενος 

πλείω φόνον άνθρώπων η έv πάσn τfί ?iλλn cΕλλάδι είργάσατο». Τοϋτο τΟ 
βοιωτικόν Σχίσμα πρέπει ν& τπυτισfliί πρΟς την ftέσιv τοϋ σημερινσϋ Σχη~ 
ματαρίου, τΟ όποίον κανονικώτατα, ώς ώραίον παράδειγμα τοϋ γραμμα

tι~οϋ νόμου τfίς άνομοιώσεως, πρofiλflεv Εξ Fκείνου. Ή δι& τοίi η λοιπόν 
γραφι) δέν εχει κανένα λόγον: τό Ονομα πρέπει να γράφεται Σχιματάρι. 

Ή &ρχαία νijσος "Ικος ε!ς τ&ς Βορείους Σποράδας προς Α. τijς Σκιά· 

{}ου λέγεται κα\ γράφεται ύπο πολλών σήμερον Χελιδι;ιόμια κα\ 'Ηλιοδρό

μια. 2) Πιστεύω Οτι δέν εlναι δυνατΟν τοσοϋτον διιiφορα Ονόματα (καΙ παρά

λογα μάλιστα) να άποδίδωνται είς τΟν αύτόν τόπον. CH γνώμη μου αϋtη μέ 
Εκαμε να έρωτήσω περt τοϋ &ληθ-οϋς Ονόματος τi)ς νήσου, τοϋ πράγματι 

λεγομένου ύπο τοϋ λαοϋ κα\ eμα8ον οtι Αιαδρόμια, οχι Χελιδρόμια οϋτe 

1 ) Βλ. Ν. ΠοJ.ίτου, Γ·νωμοδοτήσεις περL μετονομασίας συνοικισμών καl κοιyοτήτrο\' 1 
'Αθήναι, 1920 σ. 18. 

11) Π6. Σ. Οlκονόμσυ, Ή νfισος Πεπάρηθος, Jena, Ί883 q; -S:.σημ • .l. 
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Ήλιοδρόμια εΤναι το πραγμαηκον ονομα τijς νήσου, Λιαδρσμ!της δε το 
έ3νικόν. Τα Χελιδρόμια καl Ήλιοδρόμια εΤναι πλαστά, «έξελληνισμος• δij3εν. 

Άφοϋ έξηχριβώ3η τΟ σημερινΟν Ονομα, -εVκολοv είναι να ταυτίσαιμεν 

τfιν ''fiσον πρΟς τοiις μεσαιωνικοUς Διαδeόμοvς, ot όποίοι άπα,·τώσι παρ& 

τfi Καμενιάτn πρώτον σ. 579, 21) καl παρa τψ Συροπούλφ ί!πειτα 1). 

Τρίτην μαρτυρ(αν δεν γνωρίζω. Άπαντ~ δμως καl έ3νικον Διαδρσμίτης ') 
το οποίον βεβαίως έσχηματ(σ3η ΕΚ τών Διαδρόμων.· τα σχεηκa χωρ(α τοίί 

Καμενιάτου καΙ Σuροπσύλου άναφέρονται είς τ&ς βορείους Σποράδας, τΟ δS 

σημερινον ονομα Λιαδρόμια βοηθεί είς τi]ν έξακρ(βωσιν τών Διαδρ6μων. 

Γλωσσικώς εΤναι γνωστi] ή μεταβολi] τοίί δ ε!ς λ: Όδυσσεuς- Λυσσέας, 

Αίδηψος - Ληψό κτλ. 

Σημειωτέον Οτι μεσαιωνικΟν Οvομα Διάδρομοι εtναι γνωστΟν καl έν 

Βι3υνί~ ( Θεσφυλ. Σιμσκάτ. ί!κδ. de Boor σ. 309, 11 Χρσν. Πασχάλ. ί!κδ. 

Βόννης 1, 694, 7). 

Α\ άνωτέρω Παρατηρήσεις δεικνύουν σαφώς πόση προσοχi} χρειάζεται 

κατ& την άνάγνωσιν τών μεσαιωνικών συγγραφέων και .00ς πρΟς τα γεω

γραφικd όνόματα καl πόσον Εξ άλλου νεώτερα τοπωνύμια είναι χρήσιμα 

είς την έξv.κρίβωσιν μεσαιωνικών γεωγραφικών Ονομάτων. 

Έν 'Αθήναις κατιi Δεκiμ6ρισν τσϋ 1923 

ΚΩΝΣΤ. ΑΜΑΝΤΟΣ 

1) Silv. Sguropuli, Vera histoι·ia Unionis non verae inter Graecos et La· 
ti-nos, 1660 σ. 325: «παραμείψαντες Σκϊίρον καi Σκόπελον είς τοiις Διαδρόμοus κατί]· 
ραμεν» riβ. καi Ζερλέντην, Νησιωτική Έπβ,:ηρίs, iτος πρό)τον σ. 58, 

') Actes de Zograp!!o§ σ. i(), 

.... 

ο. 

ΟΙ ΠΑΠΑΙ 

ΚΕΛΕΣτΙΝΟΣ Ο Α' ΚΑΙ ΛΕΩΝ Ο Α' 

ΕΝ ΤΑΙΣ ΣΧΕΣΕΣΙΝ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ 

ΚΑΙ ΤΑΣ ΥΠ' ΑΥΤΩΝ ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕΝΑΣ ΟΙΚΟΥΜ. ΣΥΝΟΔΟΥΣ 

Α' 

Κατ& τήν έμφάνισιν του αρειανισμοϋ καl τfιν ύπΟ tdϋ Μ. Κωνσταν· 

τ(νου σύγκλησιν τijς Α' έν Νικαί" οίκουμενικijς συνόδου (325) δ Ρώμης 

Σίλβεστρος δέν φαίνεται διαδραματίσας· σπουδαίον πρόσωπον. ~Εν πάση πε

ριπtώσει στερούμε3α σχετικών είδήσεων. Ό Μ. Θεοδόσιος, ων Ετι αύτο· 

κράτωρ μόνον τοϋ άVατολικοϋ (>ωμαΥκοϋ κράτους, είς την έν Κfπόλει Β, 

ο'ίκουμ. σύνοδον (381) έκάλεσε τοUς επισκόπους της ίδίας αύτοϋ διοικητι

κiiς περιφερείας καl έπομένως ό Ρώμης Δάμασος ό Α' εμειvεν &μέτοχος 

αίιτijς. Πρώτος δ Ρώμης Κελεστίνος ό Α' (422-432) η <3εν είς στενοτέρας 

σχέσεις :τρΟς τΟν αυτοκράτορα Θεοδόσιον τΟν Β I καl την ύπ. αUτοϋ σuγ

κλη3είσαv Γ' οίκ. σύνοδον, άφορμηv είς ταύτας δόvτος τοϋ νεστοριανι

σμοϋ. Μετά τfιv λ}iψιν τών σχετικ{ΟV επιστολών tοϋ Κ/πόλεως Νεστορίου 

καl τοίi 'Αλεξα.νδρε(ας Κυρ(λλου ό Κελεστίνος, συμφώνως προς τ aς παπι

κός &ρχάς, προέβη δι' άιτλijς ί\ωμαίκijς σ1!νόδου (430) είς τi]ν καταδ(κην 

τοϋ Νεστορίου, ώς δ' fιτο έπόμενον καl είς τfίν ά&ώωσιν τών όπ' αύτοϋ η 

τών -διταδών αuτοίi καταδικασθέντων (Migne PL. τόμ. 50 σελ. 468, 484). 

ΠρΟς έφαρμογην καl Εκτέλεσιν tO)v άποφάσεων τούτων ό Κελεστίνος άντι

πρόσωπον έαυτοϋ κατΡστησε τΟν 'Αλεξαvδρείαc Κύριλλον, πρΑς δ ν εγρα

ψεν «Auctoritate igituι· tecum nostrae sedis ascita, nostra vice 
usus, hanc exsequeris districto vigore sententiam• (αοτ. 463, πρβλ. 
καl 483), κατά την άρχαίαν μετάφρασιν, «συναφθ-είσης σοι τοίν_υν τfiς αύ8εν

τίας τοϋ ήμετέροu {}ρόvου, τfι ή:ιετέρq; διάδΩχfi χρησάμενος, ταύτην έκβι

βάσεις άκριβεί στερρότητι η)ν άπόφασιν». "Η αύ\}εντία τοϋ παπικοϋ θρό

νου και ο Επίσημος διορισμΟς αύτοϋ ώς παπικοϋ άντιπροσώπου {}α, πα

ρείχον τψ Κυρ(λλφ το &παιτούμενον κuρος, . tνα έφαρμόση τός &ποφάσεις 
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ταύτας. 'Αλλ' οί έν Βuζαντ[ιρ &:λλως έσχέπτοντο περ\ τijς λύσεως τοϋ ζη

τήματος. ·ο αύτοκράτωρ Θεοδόσιος ό Β' τljν 19 Νοεμβρ[οu τοϋ 430, έξ 
Ονόματος καl τοϋ αύτοκράτορος τοϋ δυτικοϋ Qωμα'ίκοίί κράτους Βαλεντι· 

νιανοϋ τοίί Β' δι' έκγuκλίου έκάλεσε τl)ν έν Έφέσφ Γ' οίκουμενικην σύνο

δον δια τljν Πεντηκοστljν τοu έπομένου iiτους ( 431 ). "Εκαστος έννοεί 

τljν δύσκολον &έσιν, ε!ς \]ν ό Ρώμης Κελεστίνος δια τijς πράξεως ταύτης 

tοϋ αύτοκράτορος περιijλ&εν. Ό 'Αλεξανδρε[ας Κύριλλος εlς &μηχαν(αν περ\ 

τοϋ πρακτέου εδρε{tεlς ή ρώτησε τΟν πάπαν «utι~uin sancta synodus l'θ
cipere d.ebeat hωninem a se praedicata daιnnatum, an quia in
duciaι·um tenψus eωensuω est, sententia duduω lata perduι·et 
(Migne τόμ. 50. σελ. 501). Δια τών λέξεων τούτων έν τfi &πανtJ\σει αu

τnu ό Κελεστίνος aποδίδει τi]ν uπο τοϋ Κυρfλλου προβληιJεϊσαν έρώτη

σιν. Ό καταδεδικασμένος Νεστόριος έδικαιοϋτο να μετάσχη τijς συyκαλου

μένης συνόδου η παρελι!)σύσης τfjς πρn\fεσμίας Επρεπε ν& έκτελειη~fι η περl 

αύωϋ άπόφασις; 'Εν Cίλλαις λέξεσιν, δ Ρώμης aα fιρνείτο ν' άπnδεχ1Ι)fi τfιν 

Επέμβασιν τοϋ αϋτοκράτορος καl τfιν Εκ νέου €κδίκασιν τοϋ αίρrτικοϋ η 

{}ιi συγκατετί-3-ετο, Ο πως παραμερισ8-ώσιν αί άποφάσεις αότοϊι; ey πήρχον 

τ& προηγούμενα παραδείγματα τfjς έν Ν ικαίq. οίκου μ. συνόδου καl της Εν 

Σαρδικjj (343), &ρχικώς έπίσης ώς οlχουμενικίjς προβλεπομένης, &μφοτέ

ρων δε ύπ' αύτοκρατόρων συγκλη8ειιτών, ή δε δευτέρα είχε πρΟς τfιν νϋν 

παρουσιαζομένην νέαν περίπτωσιν καl ταύτην τfιν Ομοιότητα, Οτι καl τότε 

ε!χε προηγη&ή σχετικi] aπόφασις τοϋ Ρώμης. Τότε είχεν &&ωω{)ij ό Μ. 

'Αθανάσιος καl δ Μάρκελλος, νϋv είχε καταδικασ-θfi δ Νεστόριος. eo Κε~ 
λεστίνος δεν ήδύνατο ν' άντιταχ8-fj είς την ftέλησιν τών αύτοκρατόρων 

χωρlq να γεννήσu σοβαρας χαl μέχρι της έποχiις έκείνης αγνώστους συγ

κρούσεις έκκλησίας καl πολιτείας. ΠρΟς τδς ίδέας τών παπών ιlλλως τε 

συνίιδε κάλλιστα &κόμη ή έν τοίς έκκλησιαστικοϊς &νάμιξις τοu αύτοκράτο

ρος ~αl δη ή τείνουσα είς τfιν άποκατάστασιν τf}ς είρήνης καl τf'jς ήσυ

χ[ας τijς εκκλησίας «lndifficulter, et ecclesiarum et catholicae fidei 
speranda tranquillitas, quando pl'O hac elaborare christianissi
:ιnos prίncίpes sic νidθlllUS» (αuτ. 501) καί έπαναλαμβάνει το τών 

Παροιμιών (21. 1) «άlσπερ όρμi] ϋδατος, οϋτως· καρδία βασιλέως· ού έαν 

8έλων νεϋσαι, Εκεί 8κλινεν αϋτήν». 'Έπειτα δέ ή ϋπ' αύτοϋ πρΟς παλινψδη

σιν τοϋ Νεστορίου ταχδείσα προ3εσμία εΤχε παρέλδει καl ύπελείπετο πλέον 

η τijς aποφάσεως έφαρμογή, έν0 δια τi'jς συγκλήσεως νέας συνόδου παρε(

χετο Ετι καιρΟς πρΟς έπιστροφi]ν τών αίρει:ικών καί εϊρήνευσιν τf'jς Έκκλη

σ(ας· ,studeo quieti catholicae, studeo pereuntis saluti, si taωen 
voluerit aegritudi:ιnen confiteri• (αύτ. 502). "Ι!:νεκα τών αlτίων τού-
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των καταλήγει είς τi]ν γνώμην «COΩYetui auteιn nos deesse non dici~ 

mus, in,eque eniω ab his absentes esse possuωus, quibus nos ubi
cuι:nqui) positis fides taωen una conjungit» (αύτ.). Δια τών έκτε&ει· 
σών έννοιών καl Cί.λλων Ομοίων &πtlντησεν δ Κελεστίνος την 7 Μαtου 431 

εlς το έρώτημα τοu Άλεξανδρε[ας Κυρfλλου, δηλών εlς αύτον τi)ν &π6φασ[ν 

του, Οπως δι' άντιπροσώπων μετάσχη τfις συνόδου ί!αt πρΟς τΟ παρΟν τοϋλά
χιστον παραμερισllίi η έφαρμογη τfjς καταδ[κης τοϋ Νεστορ[ου. 

"Οτε ό Κελεστϊνος iiλαβε τljν έγκύκλιον τοu αύτοκράτορος Θεοδοσ[ου 
τοϋ ΒΊ δι' fίς Εκαλείτο είς τήν Γ' οίκουμ. σύνοδον, άπήντησεν αύτ<$ δι' 
'επισrολfjς (15 ΜαtΟυ 431), έν fi Επαινεί αύτΟν δι& την φροντίδα, fιν έδεί"" 
κνuεν, δ πως ή καllολικlj πίστις διατηρη&fi &χερα(α κα\ &λώβητος. << Suf, 
ficiat licet quod sollicitudo vestrae cleωentiae ciι·ca fidei catho
licae defensionem, cui pl'O Christi Dei nostri aωore, qui vestri 
inιperii rectoι· est, adesse modis omιnibus festinatis, integranι 
imωaculatamque eanι, pravoruω dogmatum daιnnato errore, ser
vatis» (Migne 50, 511). Ό Κελεστϊνος &ποδέχεται δπως ό αυτοκράτωρ 
φροντίζη περt της πίσrεως, λαμβάνων μέτρα καrα τών αίρέσεων καl σχι

σμάτων. Ή φροντ\ς αίίτη προέρχεται έξ &γάπης προς τον Χριστόν, δ στις 
, , • β ' .. ' 'Ε , , εστιν ο κυ ερνητης του κρατους. ν μεταγενεστερ~ επιστο,.fί λέγει έξ &.γά-

πης πρΟς τΟν αίώνιον βασιλέα και έκ της εύσεβείας « aeteι~na enim 
sunt quae aeterni regis amore praestantur ... vestra pietas sic 
iωpia vendicat ut quae sunt ι·eligiosa defendat» (αύτ 445). Ώς 
&ποτέλεσμα tfjς περ1 τijς ιJρησκε[ας φροντίδος του αύτοκράωρος &ναφέρει 
~~<:Ι'' 'eδ' ο τι αυτη επιφερει την ε ραιωσιν τf'jς βασιλείας καl πάντα τα &γαδά· « sci-
entes ι·egnum vestι·uιn sanctae re!ig·ionis obseΓvantia comωuni
tnnι firmius duraturunι ... subsequuntuι· eniιn oιnnia jJrospera, 
si pΓiωitus quae Deo chariosa serventur» (αύτ. 511. 512. πρβλ. 
κα\ 544). Κατα ταϋτα η εύπραγ[α τijς πολιτε[ας έξαρτάται έκ τijς &λη&οvς 

&ρησκε[ας. Έν &:λλη διατριβjj 1) έδεfξαμεν, δη α! ιJεωρ[αι αόtαι περl τών 

σχέσεων έκκλησίας καl πολιτείας διετυπώθ"ησαν έν έπισημοις έγγρdφοις 

ύπΟ τών βυζαντινών αύτοκρατόρων. Θεοδόσιος ό Β' &.νέπτυξεν αύτι:lς ΕΥ 

tίί έγκυκλίφ, δι' ής έκάλει την Γ' οίκουμ. σύνοδον καl είς fιν άκριβώς 

&παντq: ό Κελεστϊνος. Ό Θεοδόσιος έξετάξει το ζήrημα άπο πολιτειολογι

κijς aπόψεως, εΙσέρχεται εlς λεπτομερείας περl τijς έκ τfjς &ρησκείας έξαρ

τησεως τijς πολιτείας. διακρίνει ιlμεσον και Sμμεσον έξάρτησιν καl Εκ τfjς 

1
) ,"Ερευναι περί τών έν τφ βuζ. κράτει σχέσε(ον Εκκλησίας και ~ολ~τείας, τεϋχος; α'.' 

σολ. 4. 27 κ. έξ. 37 κ. έξ, 42 κ. έξ. 59. 
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έξαρτήσεω; ταύτης έξάγει τΟ δικαίωμα καl τΟ κα3-f\κον τοϋ αύτοκράτορο;, 
οπως φροντίζη κα\ περ\ τii; 1\ρησκείας. 1) Ό Κελεστίνσς έξετάζει το ζήτημα 
άπΩ {}εολογικής μάλλον άπόψεως, -θ-ίγει αύτΟ δλως γενικάΊς καl άορίστως, 2

) 

ιiναφέρει τfιν πολιτικfιν εύπριχγίαν ά:cλώ; ώ; dμοιβf)ν ληφθεισών η λη. 
φ3ησομένων φροντίδων, είς ά; άι<ριβώς προτρέπει τΟν αύτοκράτσρα, Οτ~ 
η &μοιβi] αδtη λαμβάνει τljν μορφi]ν έπιχειρι]μαtος προς &ποδοχi]ν και 
πραγματοποίησιν της προτροπης ταύτης. ΠρΟς πίστωσιν τών λόγων αt5τού 
προσάγει τ& παρrχδείyματα τοϋ 'Αβραάιι, τού Μωϋσέως, τοϋ Δαυ~ίδ καl 
τοu Πρσφήtου 'Ηλίου (αϋt, 5l2. 5!5). οfηνες τfι πίστει κα\ τι$ ζήλφ 
έσώθ-ησαν και έδι>ξάσ3ησαν. ΟίJτω κατ& τοUς βuζαντινοUς αύτοκράτορας ή 
έv τοίς έκκλησιασηκοίς άνάμιξις τοϋ αύι:οκράtορος είναι δικαίωμα. καl κα. 
-3-ηκον αύτοU, ένεκα τfίς Επιδράσεως, fιν ή θρησκεία έπt της πολιτείας Εχει, 
ένι$ κατd τόν Κελεστίνον είναι άπλώς &πόρροια τfίς άτομικfiς αϋτοίί εϋ
σεβίας καl dρετfίς, ένισχυομένης έκ τοϋ &ποτελέσματοςι Ο ή ύπΕρ τfίς άλη-
1\οuς 1\ρησκείας &νάμιξις ~πl τijς πολιτε(ας sχει. Ό Κελεστίvος έν τίi προς 
τΟν Θεοδόσιον άπαντήσει 8ρχεται καl είς τό ζήτημα της συγκαλουμένης 
συνόδου, δέχεται νd παράσχη τfιν συνεργασίαν αύτοϋ καl πρΟς τΟν σκο
πΟν τοϋτον άποστέλλει άντιπροσώποΗς «Sed lιuic coelesti cuι~ae vel 
gloriae unusquisque noεtrnm pro sacerdotali officio opeι·am 
nostι·am, in qnantuιn vale mns, inιpendiιnus; et lιuic synodo 
quam esse jussistis, nostram praesentiam in his quos ιnisimus 
exhibemus» (αϋt. 511). Οδtω ρητώς καl έπισήμως δέχεtαι, οπως δ αϋ· 
τοκράτωρ συγκαλfι συνόδους, .flεωρεί αύτΟ αύτονόητον, άρκούντως έξηγη
-8Εν έκ τών προηγη8εισών γενικών -&εωριών, έπl της συγκλήσεως μετα
χειρίζεται τΟ ρημα jussistis καl άνευ τινΟς διαμαρτυρίας ύπακούει είς 
τfιν πρόσχλησιν καl μετέχει τfις συνόδου. eιΟσον ·δ' άφορ~ είς τΟν τρόπον 
τfiς διεξαγωγfίς τών έργασιών της συνόδου, κα8ικετεύει τΟν αύτοκράτορα, 
δπως μή έπιτρέψ!] καινοτομίαν τινd έν τfl πί,Jτει 1\ ταραχfιν έν τfι έκκλη
σίq; καl πρός τΟν σκοπΟν τοϋτον ν' άπαγ.ορFύση έν τfi συνόδφ τCις διαλεκτι
κaς συζητήσεις «pietatem vestram sub divini obsecrantes obtesta
tione judicii, ne quid turbidae novitati liceι·e vestι·a mansuetudo 

1) "'Ερευναι κτλ. αύτ. σελ. 27 κ. έξ. 
2) 'Εν τίi μνημονευθείσα μεταγενεστέρ~ έπιστολίi λέγει· cEcce nun·c domus Do

mini orationibus vacant, et vestrum per omnes ecclesias Deo nostro ob1atis 
sacrificiis comιnendatur impeι·ium$ {Migne, 50, 544). Αί διά τi}ς ύπΕρ τής &.λη
Βοϋς θρησκείας έπεμ6άσεως τοϋ αUτοκράτορος προκαλούμεναι ύπΕρ αUτοϋ εUχαί τfiζ 
έκκλησίας συνιστώ~ην αύτόν είς τΟν Θεόν. Τά ά.νωτέρω είναι ή μόνη έπί ·τοϋ ζητήμα
τος λεπτομέQεια. 
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pernιittat, neve facultas aliqua lιis qui divinae majestatis poten
tiain in humanae disputationis rationem arctaι·e contendunt, quo 
perturbetuι· pax eccJesiastica, tribuatur» (ιιύτ,). Ό Κελεστίνος ι'lρα 

ρητώς κάl Επισήμως δέχεται Οχι μόνον δπως ό αύτοκράτωρ συγκαλί1 τήν 
σύνοδον, άλλα καl δπως Εποπτεύη αϋτi}ν και διευΒύνη τdς Εργασίας αύτfiς. 

Άλλd τίς ή .flέσι; τοϋ Ρώμης Κελεστίνου έν τϊ1 συνόδφ ; Περl τούτου 

διαφωτίζουσιν ήμάς αί είς τοUς άντιπροσώπους αύτοϋ ίιπΟ τοϋ Κελεστί
νου δοflείσαι γραπταl όδηγίαι καl αί πρΟς τfιν σύγκλησιν της συνόδου 

σχετικαi Επιστολαl αύτοϋ. Οϋτε έν ταίς όδηγίαις, οϋτε Εν ταίς έπιστολαίς 

ταύτιχις ό Κελεστίνος άπαιτεί ρητfiJς, Οπως oL αντιπρόσωποι αϋτοϋ· προ

εδρεύσωσι της συνόδου. Έν ταίς όδηγίαις Επανειλημμένως συνιστ~ αύ

τοίς οπως σuμμορφώνωνται προς τaς συμβοuλιiς καi τljν διαγωγi]ν τοiί 

Άλεξανδρε(ας Κυρίλλου (Migne 50, 503), έντεiΗJεν δε ήδύνατό τις νιi 
συμπεράνη, δτι ό Κελεστίνος, πρώτον μΕν, ώ~ πρόεδρον της συνόδου προ

ϋπέ{}ετε τΟν Κύριλλοv, δεύτερον δΕ, έ-&εώρει αϋτόν ώς 'ίδιον αUτοϋ άvτι-

προ'σω ~•' 'λ ~ ' c "'δ • δ ' ' ' πον, καυοσον μα ιστα αυτον, ως ει ομεν, ειχε ιορισει αντιπρο-

σωπον αι1τοϋ έν τψ ζητήματι τοϋ Νεστορίου. 'Αλλ' έv ούδεμι~ τών πρΟς 

την σύγκλησιν τής συνόδου σχετικών Επιστολών τοϋ Κελεστί\·ου άναφέ~ 

ρεται ό Κύριλλος ώς άντιπρόσωπος αύτοϋ δι& ηlν σύνοδον ταύτην, &να

φέρονται δΕ ώς τοιοϋτοι μόνον τρείς δυτικοl κληρικοί, οί Επίσκοποι Άρ

κάδιος και Προtεκτος και ό πρεσβύτερος Φίλιππος, UπΕρ ών δΕ:ν άπ'ή

τησε τljν προεδρε(αν. Το ςήτημα τijς προεδρείας &κουσ(ως η έκουσίως 

δεν έl\ίγη ύπο τοiί Κελεστίνου. Οϋτω γράφων προς την σύνοδον (8 

Μαtου 431) sλεγε περl τών &ντιπροσώπων αύτοϋ· « Direximus pro 
nostra sollicitudine sanctos fratres ... qui iis quae aguntur in
tersint, et quae a nobis ante statuta sunt exsequentes. Quibus 
praestandum a vestra · sanctitate non dubitamus assensunΊ>> 

(αύτ. 511), κατ& τήν άρχαί:αν μετάφρασιν, cάπεστείλαμεν τήν fιμετέραν 

άναδεχομένους φροντίδα τοUς άγίους άδελφούς ... οϊ τοίς πραττομένοις 

. παρέσονται και τ& παρ' ήμών πάλαι όρισ8έντα Εκβιβάσουσιν». Oi άντι

πρόσωποι αύτοϋ {}(ι παρίσταντο έν τfι συνόδφ καt tM έπεδίωκον την 

άποδοχfιν της &ποφάσεως αύτοϋ. Πώς {}d Εφερον ·τοϋτο είς πέρας, Ελεγον 
αc _Q.. ~δ ' κ ' " ' e ' " , "' ι μνημονευυ-εισαι ο ηγιαι. ατ αuτας οι παπικοι αντιπροσωποι ωφειλον 

να μή άναμιγνύωνται είς τός συζητήσεις, &λλd να κρίνωσι τός γνώμας 

τών fί.λλων, μετ& δΕ τΟ πέρας τών Εργασιών της συνόδου &Sφειλον να έζ

ε-τάσωσι τΟς ληφθείσας -άποφάσεις και ν~ άποδεχ3ώσιν αύr&ς μόνον, έν fi 
περιπτώσει αύται ησαν σύμφωνοι πρΟς τfιν άρχαίαν κα-θηλιχην πίστιν «Si 
quidem et instructiones quae vobis traditae sunt hoc loquan-
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tuι·, ut interesse conventui debeatis ad disceptationeιn si fuerit 
ventum, vos de eorum sententiis judicare debeatis, non subire 
certamen. Quod si transactam synodum et redisse omnes epis
copos videritis, requirendum est qualiter fuerint res finitae. Si 
pro antiqua fide catholica ι·es gestae sunt κτλ.» (α\'ιτ. 503). Κατa 
ταϋτα οί παπικοι άντιπρ6σωποι δΕν 3ά μετείχον της συνόδου έν 'Ίση μο(ρq; 
πρός τα άλλα μέλη αύτης καί η γνώμη αύτών δέν {}' άπετέλει παράγοντα 
τfjς τελικfίς &ποφάσεως, άλί,& {}d tσταντο άπέναντι τών άλλων μελών, dπέ 
ναντι τfίς συνόδου, λαμβάνοντες κριτικfιν στάσιν άπέναντι τών άποφάσεων 
αίJτfίς 1). tH ()ωμαϊκη έκκλησία ητο πεπεισμένη, 3τι άπέναντι τών ~λλων έκ
κλησιών κέκτηται αύ3εντίαν καl ταύτην οί παπικοl άντιπρόσωποι, κατά Qητfιν 
8ντολi]ν τοϋ Κελεστ(νου, ό\φειλον νά διατηρήσωσιν· «et auctoritatam se
dis apostolicae custodiri mandamus» (αύt.). 'Απέναντι τfjς αϋftεντ(ας 
της συνόδου ίσταται ή αύ3εντία τοϋ Ρώμης, άμφότεραι δε τί3ενται ύπΟ 
τοϋ Κελεστίνου έκ παραλλήλου. cH σχέσις τών δύο τούτων αϋ3εντιών σα
φηνίζεται καλλίτερον Εκ τών Εν τϊι συνόδφ λόγων τών παπικών άντιπροσώ· 

"Ω ' ' 'ζ " ' ... " 'Ε ' ο' δ ου πων. ;: γνωστον, οι νεστοριανι οντες απεσχον της εν φεnφ συν 

τών δρ{}οδόξων, οtτινες πρΟ τfίς άφίξεως τών παπικών άντιπροσώπr.t)V 
κατa τi]ν πρώτην συνεδρ(αν (22 'Ιουνίοι•) προέβησαν εϊς τi]ν καταδfκην 
καl κα3αίρεσιν τοϋ Νεστορίου. Οί παπικοl άντιπρόσωποι μετέσχον τfi; 
δευτέρας σuνεδρ(ας (10 'Ιοuλ(ου), καΙ!' 1\ν &νεγνώσllη η πρός τi]ν σύνnδο" 
έπιστολη τοϋ Ρώμης, έν ], ώς εΥδομεν, Εκαμε λόγον περl τf\ς άποφάσεως 
αίιτοϋ καl έξέφραζε την πεποίθησιν, δτι αϋtη &α έγίvετο άποδεκτη ύπΟ 
τfις συνόδου. "Ο έκ τών παπικών άντιπροσώπων Προtεκτος άναφερόμενος 
ε'ίς τ& άναγνωσθέντα ε1πε μεταξiι tlλλων τ& έξης « ••• ίνα ταϋτα, α καί πά
λαι ό\ρισε καi νϋν ϋπομνfjσαι κατηξ(ωσεν (δ Ρώμης), ε!ς πέρ11ς κελεύσητε 
πληρέστερον ά:γεσ3αι κατd τΟν κανόνα της πίστεως καl κατd τό χρήσιμον 
τijς καl!ολικfίς έκκλησ(ας» ιMansi 4, 1288). 'Η σύνοδος ιια έκέλευεν, tνα 
ή τοϋ Ρώμης άπόφασις &χflίi είς πληρέστερον πέρας. eg άπόφασις τοϋ 
Ρώμης εvεκα άκριβώς τfίς συγκλήσεως τfις συνόδου εΥ.χε μείνει άνcφάρμοστος, 
ή δε σύνοδος Εργον εiχε, δεχομένη τfιν άπόφασιν ταύτην, ν& ψέρn αύτην μέ
χρι τijς έφαρμογfjς και τfjς εκτελέσεως. Ώς δ ΚFλεστίνος καi προς τον αυτο
κράτορα καl πρΟς την σύvοδον Εγραψε,•, Οtι ή σύνοδος Επρεπε ν' άποφύγn 

1 ) 'Εντεύθεν καταφαίνεται, Οτι ώς άντιπρόσωπος τού Ρώμης καί δή .ώς άρχηγΟς 
τiόν άντιπροσώπων αύτοϋ ηκιστα δύναται ,.α θεωρηθfι δ 'Α-λεξανδρείας Κύριλλος και 
έπομένως είς τΟν Εν Mansi 4. 1123 χαρακτηρισμόν αύτοϋ ώς q:διέποντος καί. τόν τό~ 
πον τοϋ άγιωτάτοu καί δσιωτάτοu άρχιεπισκόπου τf"· Ρωι.ιαίi:ο•· εκκλησίας ΚελεστίνΟ\11). 
δεν πρέπΗ νά δοθfι tδιαιτ-έρα σημασία. 
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την εξ ϋπ' &ρχijς εξέτασιν τοϋ ζητήματος, Ιiπρεπε ν' &ποφύγu τάς δογματικάς 

συζητήσεις, χαl να προσχωρήση ανεπιφυλάκτως ε'ίς τfιν άπόφασιν αύτοϋ,. έν 

τfi πεποίftήσει,Οτι τοϋτο γενήσεται «pro universalis ecclesiae securitate» 
(αUτ. 511), οflτω; καl ό Προtεκτος άνέπτυξεν, Οτι τuϋτο γενήσεται «κατd τόν 

κανόνα της κοινi]ς πίστεως καl κατ& τΟ χρήσιμον τfίς κα&ολικfjς έκκλησίας». 

-'Ή άπόφασις τοϋ Ρώμης είναι σύμφωνος πρΟς τόν κανόνα τοϋτον της κοινi]ς 
, !I" ~ ' ~ ι: ' .. .. , ' ' πιστεως, ειναι αuτος ουτος ο κα,·ων της κοινης πιστεως και δια τοϋτο άπαι .. 

.τεί άνεπιφύλακτον άποδοχην αύτοU έκ μέρους τiiς συνόδου. eH σύνοδος 

δμως ϋ.λλως άντελαμβάνετο τ& πράγματα. Είς τοiις παπικοUς άντιπροσφπους 

κατέστησεν αϋτη γνωστόν, Οτι €χει f}δη λάβει tδίας έπL τοϋ ζητήματος άπο-
' 'β β , "' u 'lf !I" ' ' ' φασεις, ε ε αιωσεν ομως, οτι αυται ειναι συμφωνοι προς τας παπικι:Χς 

άποφάσεις. "'Εcερος παπικΟς άντιπρόσωπος, δ πρεσβύτερος Φίλιππος, λαβffiν 

τότε τΟν λόγον είπεv- «Ού γΟρ άγνοεί δμών ή μακαριότης, Οτι κεφαλη 

δλης τi]ς πίστεως η καί τών άπΟf1τόλων ό μακάριος Πέτρος δ άπόστο. 

λος. . . παρακαλοί·μεν τα EV τfi άγ(q; σuνόδφ προ τijς ήμών aφίξεως πε

πραγμενα ήμίv φανερω8fίναι κελειίσητε, ϊνα κατ& την γνώμην τοϋ μακα~ 

ρίου πάπα ήμών, έτι γε μην καl τοϋ παρόντος dγίου συλλόγου καί ήμάς 

ομοίως τfi α\'ι.τών καταllέσει βεβαιώσω μεν, (Mansi, αύτ. 12Ή9). Ό Φίλιπ
πος ζητεί, δπως οί παπικοl άντιπρόσωποι λι:ίβωσι γνώσιν τών πρακτικ&ν 

της· συνόδου, ίνq μετ& την σχετικfιν Ερευναν πιστοποιήσωσι τfιν συμφω

νίαν τών. άποφάσεων της συνόδου καl τiOv άποφάσεων τοϋ Ρώμης. Αί άπο

ψάLt:ις τfις συνόδου,. κατ' αύrόν, δSν παρεμέριζον τd:ς αποφάσεις τοϋ Ρώμης, 

άλλά καL με~d: τ&ς συνοδικdς &ποφάσεις -&α είχον έκείναι τi)ν Lδίαν αό_τώv ση

μασίαν και l!πόστασιν. co Ρώμης ώς διάδοχος τοϋ Πέτρου εί,•αι ή κεφαλη 
της πίσtεως, Οπερ σημαίνε:ι, δη αί άποφάσι:;ις αύτοϋ Εχουσιν "ίδιον κϋρος. 

Ή πέρl τοϋ Νεστορίου &πόφασις αύτοU ητο πλήρης καl τελεία, μη προσ

δεομένη τοϋ κύρους και •iiς αϋl!εντ(ας ι'iλl.ης &ρχijς. "Η αϋl!εντία τοu 

Ρώμης. στηρ(ζεται έπi τοϋ Πέτρου καi τοϋ Ίησοϋ Χριστοϋ, δόντος αϋτιj> 

τi]y εξουσ(αν ταύτην. Δια τούτων δ Φrλιππος δεν Ι!έλει βεβα(ως ν' &ρvηi'Jft 

τi}ν αϋ-3-εντίαν τfις συνόδου, διότι Εν τοιαύτη περιπτώσει ή σύγκλησις αϋ~ 

τijς μετά τi]ν &πόφασιν τοϋ Ρώμης και ή &ποδοχlj τσϋ Ρcδμης, οπως μετά

σχη αϋτijς, 1Ιά fiτo dκατανόηrος, &λλ' ομιλών προς κληρικοlις τijς &νατολι

κης έκκλη_σίας δΕν εiχεν άνάγκην να στηρίξ!J τfιν αfJ3εντίαν αύτijς, άλλ' όSφει

λεν άπέvαντι αϋτών να στηρίξη την αύθεντίαν τοίί Ρώμης, ώς ετερας 

αύltε\•τίας παραλλήλου πρός- την σύνοδον. tO αύτΟς άντιπρόσωπος μετι:Χ τi]ν 

Ερευναν τών πρακτικών τijς συνόδου εί1tεν· « Ούδενi άμφίβολόν έστι, μdλ

λον δε πiiσι τοίς αίώσιv Εγνώσθη, ~τι ό άγιος καl μακαριώτατος, Πέτρος, 

ό ίiξαρχος χαi κεφαλη . τών &ποσtόλων, δ κίων τijς π(στεως, δ Ι!εμέλιος τijς 
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καftολικfjς Εκκλησίας, &πΟ τοϋ κυρίου ήμών "Ιησοίί Χριστοϋ τοίί σωτflρος 
καl λυτρωτοϋ τοίι γένους τοϋ &ν8ρ00πίνου τας κλείς της βασιλ~ίας Εδέξατο 
καl αύτψ -δέδοται Εξουσία τού δεσμείν καi λύειν άμαρτίας, Οστις Εως τοϋ 
νίίν καl &εl έν τοίς αύτοίί διαδόχοις καl ζfι καl δικάζει. Τούτου τοιγαροϋν 
κατα την τάξιν ό διάδοχος καl τοποτηρητης ό &γιος καl μακαριώτατος πά~ 
πας ήμών Κελεστίνος, ό έπίσκοπος, εϊς ταύτην την άγίαν σύνοδον διαδό· 
χους ~ήμιiς τfις έαυτοίί παρουσίας άπέστειλεν ... άσφαλες τοιγαροίίν τό έξ
ενεχ3Εν κατ' έκείν"ου (τοϋ Νεστορίου) ... κατά τΟν τύπον πασών τών Εκκλη
σιών, έπειδη συνεστήκασιν Εν τούτφ τψ ίερατικψ συλλόγφ διά τε τών 
παρόντων, διά τι:. τών πρεσβευτών τών &πΟ tης &νατολικijς καl δυτικiiς 
έκκλησίας οϊ παρόντες ίερείς. Διά τοι τοίίτο άκολου3ήσασα τοίς τύποις τών 
πατέρων καl ή παροϋσα άγία σύνοδος όSρισε, κατα τοϋ βλασφήμου καl 
προπετοίίς προσενέγκασα άπόφασιν ... 03-εν γινΟΟσκέτω Νεστόριος άλλό
τριον έαυτον είναι της καιfολικi'jς έκκλησίας» (Mansi αύτ. 1296 κ. έξ.). 'Εν· 
ταυ θ-α σαφώς προϋποτί&εται τΟ κίίρος και ή αύ 3-εντία της συνόδου, χαρα~ 
κτηρίζεται ώς σύμφωνος πρός τΟν τύπον πασών τών Εκκλησιών, το\ις τύπους 
τών πατέρων, άλλ' &πέναντι αUτfίς ύποστηρίζεται τΟ κϋρος και ή αύ&εντία 
τοϋ Ρώμης, ώς έδραζομένη έπl τοϋ Πέτρου καl τοϋ 'Ιησοϋ Χριστοϋ. Άμ· 
φότεραι αί αU3εντίαι τ. Ε. ή της συνόδου καl ή τοϋ Ρώμης, τίιtενται έκ 
παραλλήλου. Μετιi την ύπΟ της συνόδου καίtαίρεσιν τοϋ Νεστορίου καl'τfιν 
δι~ Εκκλησιαστικοίί &ποχωρισμοϋ τιμωρίαν τριάκοντα καl :n.έντε Επισκόπων, 
δ Ρώμης Κελεστίνος, δι' Επιστολrjς της συνόδου λαβΟΟν γνώσιν τών άπα

φάσεων, ~γραψεν αϋτu· <Peracta est a vobis totius summa negotii, 
agendum nunc est quod instat et ι·estat, ne sit in vacuum !abo
ratum. Longius quidem sumus positi, sed per so!!icitudinem to
tuιn [}ropius intueιnur. Oιnnes habet beati Petri aposto!i cura 
pι·aesentes, non nos ante Deum nostrunι de hoc ρossuιnus ex
cusare quod sciιnus. Νωn quaιnquam haec quae !oquiιnur san
ctitas vestra tacuerit, agnoviιnus tamen omnia dHigentius requi
ι·entes. Tantae igitur causae finis qui superest actibus vestι·is 
quaeso respondeat, quia no!umus in ωodico vos deessεr, qui ωa
xima peregistis» (Migne, 50. 541 κ. έξ.). Ή σύνοδος, λέγει, έπέ/!ηκε την 
κορωνίδα τοϋ Ολου Εργου, άλλ' ύπολείπονται Ετι τινα πρΟς διάπραξιν, ίνα 

μη_ εϊς μάτην ό κόπος άποβfi. Καίπερ αVτΟς άπώτερον εύρισκόμενος, πλείοv 

περl πάντων φροντίζει. "Η τοU μακαρίου άποστόλου Πέτρου μέριμνα πάν~ 

τας Εχει ύπ' Οψιν. ·Όσα αϋτΟς λέγει, η της συνόδου έπιστολη παρασιωπιι 

άλλ' έρευνών μανθάνει πάντα κάλλιον. Τοσούτου Εργου τό ύπόλοιπον πρέο. 

πει να συμπληρω{}i) ύπΟ τfίς συνόδου, flcις μέγιστα έτέλεσεν. Δίδει όδψ· 
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yίας, ποίαν πολιτείαν να τηρήσωσιν άπέναντι τοϋ Νεστορίου καl τών δία· 

φόρων ~ τάξεων τών όπαδών αύτοϋ. Οϋτω βλέπομεν, Οτι ό Κελεστίνος 

άφ' ΕvΟς άναγνωρίζει τi]v αU&εντίαν τfjς συνόδου και τΟ ύπ' αύτijς τελεσ8εν 

Εργον, άφ" έτέρσυ, &πένανcι αύτfiς παρατάσσει και υποστηρίζει τήv αύflεν

τίαν τοϋ άποστολικοίι 6ρόνου τfjς Ρώμης. ΤΟ συνοδικΟν σύστημα fιτο τΟ 

κα&ιερωμένσν διοικητικΟν σύστημα τfiς χριστιανικfjς έκκλησίας και αί 

οίκοuμενικαl σύνοδοι &πετέλουν έν αύτfί τfιν άνωτάτην αϋδεντίαν. Οί έπίv 

σκοποι τfις Ρώμης έπίσης διεξεδίκουν τijν άνωτάτην έν τfi χριστιανικfι 

έκκλησία αύ8εηίαν. Δύο άνώταται αύfJεvτίαι κατα λόγον φυσικόν δΕν fiτo 

δuνατΟv να ύφίστανται, &λλό καi ό μεταξU άμφοτέρων &γιΟν δΕν η το δυνα

τΟν συντόμως να κρι{}U. Κα{}- Ολον τό μεταβατικΟv τοϋτο στάδιον ο1 π απ ι~ 

κοl Ετόνιζον τfιν ~lι{}εvτίαν τοίί Ρώμης καl Εφόσον τΟ πρόβλημα τών δύο 

αϋ6εvτιών η δΕν Ετί&ετο η Ετί&ετο μέν, άλλα δΕν Ελύετο, ό τονισμός ούτος 

Εφερε κατ' &νάγκην άμφοτέρας εϊς παράλληλον δέσιν. 

Β'. 

Τdς σχέσεις, Ciς ό Κελεστίνος σuνηψε μετα τοϋ βυζαντινοU κράτους καl 

τi'jς ιiνατολικi'jς έκκλησίας, συνεχίζει καl προάγει ο Ρώμης Λέων δ Α' 

(440 461). Είς τοϋtο ιiφορμην 8δωκεν δ μονοφυσιτισμός. Ό Εϋτυχης κατε· 

δικάσιfη vπο τijς έν Κων/πόλει ένδημούσης συνόδου (448), !]τις διετήρει 

&κόμη τήν άρχαιοτέραν. αύτfjς μορφήν, καδ' ην μετείχον οί έν τfi πρωτευ

ούσυ παρεπιδημοϋντες Επίσκοποι, εϊς οίανδήποτε Εκκλησίαν, καl liν άνfίκον 

καl ilτις έπομένως iiτo μείζων σύνοδος τfjς μετ& ταϋτα ύπΟ τΟ αϋτΟ Ονομd 
φερομένης. Ό Λέων Ελαβεν Επιστολάς τοϋ καταδικασδέντος Εύτυχοίίς καl τοϋ 

αύτοχράτορος Θεοδοσίου τοϋ Β'. 'Ε\' τfi &παντήσει αύτοϋ πρΟς τΟν αύτο· 

κράτορα (18 Φεβρ. 449) ο· Λέων διατυποί τaς έπομένας Ιδέας, είς li; παρα
-&έτομεν καί τα έκ τό'Jν άλλων Επιστολών αϋτοϋ σχr-:τικά. α') 'Αποδέχεται, δ πως 

ό αύτοκράτωρ φροντίζυ περl tfjς πίστεως, λαμβάνreν μέτρu κατα τών αίρέ~ 

σεων καl σχισμάtων· 'Si qutidem μraeter iωpeι·ia!es et publicas 
curas piissiιnaιη sol!icitudineιn cl1ristianae ι·e!igionis habetis, ne 
sci!icet in popu!o Dei ant scl1isιηata, aut haereses, aut u!!ascandala 
convalescant> (Migne τόμ. 54. σελ. 735). Την έπi τούτφ χαρaν καl έπι

δοχιμασίαν έκφράζει Εν πλείσταις τών έπισtσλών αύτοϋ. β') ~Η περί τfις 

aρησκείας φροντlς τοϋ αύτοκράτορος κατ& τα τελιχα α'ίτια προέρχεται έμμέ .. 

σω; έξ αuτοϋ τοίi Θεοu· <qnantuιn praesidii Doιninus ecclesiae suae 
in fide vestrae cleιηentiae praeparaι·it» (ιιuτ. 735, πρβλ. 789 καi 9 JO). 
Ό Θεος παρεσκεύασε την δια τοϋ αύτοκράτορος τjj έκκλησί<f παρασχειfείσαν 
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βοή-θειαν. eπ αf.ιτη 8ννοια Εν Επιστολή πρΟς τfιν &:δελφfιν τοϋ αύτοκράτορος 
Πουλχερiαν έκφράζεται οϋτω· «Spritu Deiincitata» (αύτ. 781. 873. 921), 

1lτοι πνεύματι Θεοίί κινη-θείσα. Ή τοϋ Θεοϋ πρόνοια Οχι μόνον έκάστοτε 
Ενέπνεε τΟν ύπάρχοντα αύτοκράτορα1 άλλ<Χ βεβαίως έφρόντιζεν, Οπως είς 
τΟν 8ρόνον φέρu τΟ κατάλληλον πρόσωπον. Οϋτω περl τοϋ αϋτοκράτορος 
Μαρκιανοίi βραδύτερον λέγει· «dum ex magna divinae providentiae 
miseι·icordia ψaestitnm l1nmanis rebns experioι·» (αύτ. 1031, πρβλ. 
1033), κατii τi]ν &ρχα(αν μετάφρασιν «καl γaρ έκ μεγίστης φιλαν{}ρωπίας 
τfjι; -θείας προνοίας τοίς πράγμασι σε τΟίς άν6ρωπίνοις παρεσχημένον εύ· 
ρίσκω». 'Αλλ' η περl της {}ρησκείας φροντlς &μέσως προέρχεται έκ της πi
στεως τοϋ αύτοκράτσρος, ώς δεικνύει ή φράσις τοϋ πρώτου πrιρατε6έν
τος χωρίου «ίη fide vestrae cleιnentiae» (πρβλ. αύτ. σελ. 731. 798. 
930 ί'ν{}α «amoτe catholicae fidei•) κα\ γενικώτερον έκ τijς δ.γiας φρε
νΟς αϋτοϋ· ~"de sancta mente» (αύτ. 910) καl Εκ τοϋ χριστιανικοϋ πνεύ· 
ματος αύωϋ· "spiritu christίano» (α\ιτ. 107 4). Χαρακτηριστικαl ομως 
τών tδεών τοϋ Λέοντος εtναι αL. έπόμεναι Εννοιαι. Ή περl τf'ίς -θρη· 
σκείας φροντlς προέρχεται Εκ της !Ενούσης τψ αύτοκράτορι ίερατικfjς ψυ~ 
χης· •nt vobis non solum reginm, sed etiam sacerdotalem inesse 
animnm» (αύτ. 735). 'Εν μεταγενεστέρ~ προς τον αύτοκράτορα Μαρ
κιανον επιστολίi (21 Μαρτίου 453) &ντl περ\ 1ερατικijς ψυχi'jς γίνεται 
λόγος περl fερατικfjς σπουδης· «VOS in quibus et regia potentia · et 
saceι·adotalίs vigeret industria» (αuτ. 1031 κ. έξ.), κατ& τi]ν &ρχαίαν 
μετάφρασιν· «\ιμιiς, Εν οίς καl ή βασιλίκη δύναμις καl ή ίερατικη άνftεϊ 
σπουδή,. (Πρβλ. pio η piissimo η sancto i\ gloι·ioso stndio αύτ. σελ. 
933. 1031. 1100. 1019). 'Εν έπιστολίi ύπο τi]ν αuτi]ν ήμερομηνίαν προς 
τijν Πουλχερίαν γίνεται λόγος περ\ fερατικfjς διδασκαλiας «quoniam prin
cipibus temporίs nostri non solum potentiam regiam, sed etiam 
sacerdotalem sognoscimus inesse doctrinam» (αύτ. 1036). Ή περl 
τijς {}ρησκείας φροντlς τοϋ αύτοκράωρος προέρχεται έκ τijς έν τfi ψυχjj 
αύτοϋ ένυπαρχούσης Lερατικής διδασκαλίας. 'Εν Επιστολfi ύπΟ τf]ν αύtiιν 
αΜις ήμερομηνίαν προς τον Κώου (Κtου) 'Ιουλιανον γ(νεται λόγος περ\ 
ίερατικijς άγιότητος τοU αύτοκράτορος « ut omnibus excellentiam 

ipsoωm non soluιn regii cnlminis, sed etiam sacerdotalis esse 
appareat sanctitatis>> (αύτ. 1038). τέλος έν έπισrολjj προς τον αύ · 
τον αύτοκράωρα (15 'Απ ρ. 454) γίνεται :λόγος περl fερατικfίς διαθέσεως 
«dum in christianissimo pι·incipe sacerdotalem expel'imuι· affe· 
ctum» (αύτ. 1094, πρβλ. pio affectu αϋτ. σελ; 911 καl sancto desi. 
derio αύτ. 917). 'Ο Ρώμης Κελεστίνος, ώς ε'ίδομεν, τi]ν περl τij,; '~ρη · 
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σκείας φροντίδα τοϋ αύτοκράτορος &πέδιδεν εLς τfιν άγάπην αύτοϋ πρός 

τΟν :f(ριστΟν καl τΟν αLώνιον βασιλέα, εLς την εύσέβειαν_·· αUτοϋ, ό Λέων εLς 

τα ίεραi-lκd φρονήματα καl τα ίερατικd αίσθήματα tοϋ αύτοκράτορΟς.-γ') 

'Αποτέλεσμα της περl τijς 8ρησκείας φροντίδας τοϋ αύτοκράτορος Flναι· ή 

ε1Jημερία τοίο κράτους 'quia tnnc est optimns regni vestri status» 
(Migne 54, 735 πρβλ. 892. 111). 'Η &ρίστη τijς {}ρησκείας κατάστασις έπι

φέρει την &ρίστην τοϋ κράτους κατάστασιν. CΩς ό Κελεστίνος οϋτω και ό 

Λέων ύπΟ τΩ αϋτΟ πνεϋμα γενικώς καl &ορίστως ~ίγει τΟ ζήτημα τοϋτο δ 
,, ξ 'βζ ', ' ' ανεπτυ αν οι υ αντινοι αυτοκρατορες. Ούτοι Εκ τής έπt τfjς πολιτείας Sπι~ 

δράσεως τijς -θρησκείας Εξijγον τΟ δικαίωμα καΙ τΟ κα-3ijκον τοϋ Sχοντος τΟ 

α1Jrοκ~. &ξίω~α, οπως φροντίζη περl τiiς {}ρησκείας. Ό Ρώμης Λέων τi]ν 

φροντιδα ταυτην -Βεωρεί άπλώς <0ς άπόρροιαν t('iJν Ί.ερατικών τοϋ αύτο~ 

κράτορος φρονημάτων καί αLσ-8ημάτων, την δΕ πολιτικην είιπραγίαν άναφέ· 

ρε ι ώ; &μοιβi]ν ληφi!εισών fί ληφ{}ησομένων φροντίδων, ε(ς. ll; &κριβώς 

προτρέπει τΟν αυτοκράτορα, δτε ή dμοιβη αϋτη λαμβάνει τΟν χαρακτi}ρα 

Επιχειρήματος πρΟς άποδοχfιν καl πραγματοποίησιν τijς προrροπης ταύτηc. 

ΟU~ως έν έπιστολfi προς τiιν Πουλχερίαν (13 ·Απρ. 451) λέγεηιι· <nO;l 
~nιm Dens aut snae misericω·diae sacraωentnm ant vestri labo
ris deserit _ nι~ι·it~nι, ~uo dndum snbdolum sanctae religionis 
hostem ab ιpsιs vιscerιbus ecclesiae depnlistis >> ( αύt. 9 10). Γίνεται 

λ~γος περl τfiς ύπό τοϋ Θεσϋ άνταμοιβijς τοϋ αύτοκράτορος διΟ. την ύπ8ρ 

της ~ρησκε~ας φροντίδα αUτοϋ. 'Εν Επιστολfi πρΟς τΟν αUτοκράτορα Μαρ 

κιανον (9 Ιουν. 451) λβγηαι· «Qno ntique non solnm ecclesiae 
status, s_ed etiam _vestri Γobnr munituι· imperii: ut ,nerito ejus 
e~pectetιs pΓotectωnem, cnjus colitis veritatem» (αύτ. 919 πρβλ. 
και 921). "Η άμοιβfι αϋτη Εν δυσlν Επιστολαί; πρΟς τΟν αύrΟν αύτοκράτορα 

(13_ Όκτ .. 449) χα-ρακτηρίζεται ώς προστασiα εκ μέρος του Χριστοu·. «Hs 
enιm ~uι ecclesιam laedunt, expnlsis, vestι·iqne provinciis jure, 
qnod Jnstnm est, potientibns, atque vindicta adversus haereti
cos exeι·cita, vestΓuω etiaω iιnperiuω Chι·isti dextera defende
_tur» (αύτ. 823. 831 ), κατ α την &ρχαίαν μετάφραση', .«τών γόρ βλαπτόντων 
την Εκκλησίαν &πελαδέντωv καl τών ύμετέρων Επαρχιών &πολαυ0υσr7)ν τοϋ 

δικαίου, καl τijς κατα τών αί.ρετικών Εκδικήσεως γενομένης, καt τΟ 15μέτεέ 

ροv βασίλειον τfι δεξιt7 τοϋ Χρισ :οϋ σκεπασ8είη ». ~Εν Επ.ιστολfi πρΟ,.. την 

Πουλχερίαν (13 'Οκτ. 442) χαρακτηρίζεται ώς δ6ξα· «nt qnanto. acer~iora 
fac:a snnt q_nibus pro fide ι·egia vos conYenit contι·aire, tanto 
ιnaJore glorιa cnτam ejus inqua excellitis ι·eligipnis habeatis» 
(αύτ. 833, πρβλ., "αl 1032), κατa τiιν &ρχαίαν μετάφρασιν, «rνά οσψ χαλεπώ-
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τερα γέγονεν, οίς ύπΕρ τfjς ρωμαϊκfjς πίστεως προσijκόν έστι dντιμαχήσα

σθαι, τοσοϋτ:ον μείζονι δόξη καθυπερέχετε, φροντίσηtε της 8ρησκείας». 'Ή 

δόξα αδτη άφετέρου έν έπιστολίί πρ.ός τΟν αf,τοκράτορα Θεοδόσιον τΟν Β~ 
(25 Όκτ. 449) χαρακτηρίζεται ώς δ6ξα παρά τφ Θεφ· <et vestraιn apud 
Deum crescere glόι·iam gaudeaωus» (αf!τ. 856;. 'Άλλως δρίζεται το 
ζι\τψα έν έπιστολfί προς τον Κώου (Κίου) Ίουλιανον (2! Μ<~ρt. 453)· <<Ut 
duιn sancto studio pro fide agunt christiani principes, fidenter 
pro eoruω Γegno snpplicent Doωini Sacerdotes» (αf!τ. 1037) Ο! 

Lε~είς εί1χuνται δπΕρ τοϋ κράτους τώv τοιούτων ήγεμόvων. ~Η περί τfις 8ρη· 

σκείας φQσντlς τοϋ αϋι:οχράτορος τονίζεται έν έπιστολfi πρΟς τήν ΠουλχερίαV 

(17 Μαρτ. 440) τι8εμένη έκ παραλλήλου προς την τής Iερατικής εξουσίας 

<quonianι res lιuωanae aliteι· tntae esse non possun t. nisi qnae 
ad divinam confessionenι pertinent et regia et saceΓdotalis de' 
fendat auctoritas» (αf!τ. 873}. τα &ν{}ρώπινα πράγματα δεν εiναι δυνα
τόν ι'iλλως να εξασφαλισ8ώσιν η διιi τijς ΕΚ μέρους τής βασιλικijς καl !ερα

τικijς εξουσ(ας δπερασπίσεως τi'jς 8ρησκείας.-δ') Περl τοϋ ζητήματος τοϋ 

Εύτυχοίις, ο11 ένεκα ό αύτοκράτωρ είχε γράψει αύτψ &πέφυγε να Εκφράση 

&ρισμένην γνώμην, Πρίν τελείως έν αύτψ, προσανατολισδfi· <<Sed pι·ius de 

quibus euω aestiωat arguenduω, instι·ui nos oportet, ut possit 
congΓue de bene cognitis judicaΓi» (Migne 54, 736. Ταϋτα &ναπτύσσει 
κάλλιον έν τίί προς τον Κ/πόλεως Φλαβιανον έπιστολfι (18 Φεβρ. 449). 'Εν 
αϋτfi Εκφράζει την &πορίαν αδτοϋ, διότι δ ΦλαβιανΟς δf:v Εσπεuσε να κα

ταστήση αύι-Ον ένήμερον τών διατρεξάντων· «Iniramur fι·aternitatem 

tuam quidquid illud scandali fuit nobis silere potuisse, et non 
potius procurasse ut priιnitus nos insinuatio tuae ι·elationis in. 
stΓueret, ne de reruω gestaruιn fide possemus aιnbigere» (αϋτ. 

731λ κατd την άρχαίαν μετάφρασιν, «3-αυμάζομεν τfιν σt)ν ι'ιδελφότητα, 

τl αύτόflι σκάνδαλον γεγένηται, Οπερ πρΟς fιμιi~ ήσuχάσαι Ιδεδύνηται, και 

μη μάλλον φροντίσαι ώστε προ πάντων διδασκαλf~ σijς &ναφοριiς ήμιiς 

διδάξαι, έφ' ψ τε ήμιiς περl τfjς πίστεως τών πραχδέντων μη δύνασ-&αι άμ· 

φιβάλλειν». Ό Καιν/πόλεως Φλαβιανος ώς ταίς λοιπαίς έκκλησίαις, οϋτω 

καl τι!> Ρώμης ε!χεν &ναγγείλει την δπο τίjς ενδημούσης συνόδου καταδ(

κην τσϋ Νεσωρίuυ, άλλιi τα σχεεικ& Εγγραφα δ€ν είχον έγκαίρως περιέλffεί 

είς χείρας αύτοϋ. Άλλ δ Λέων δπο·δεικνύει. (ίσως ένταϋ&α, ότι ΦλαβιανΟς 

8πρεπε να καταστήπη αύtΟν ένήμερον τfίς όπο3έσεως Οχι άπλrl>ς μετα την 

.rtαταδίκην, άλλ' &κριβώς πρΟ ταύcης, ϊνα ή &πόφασις είναι τfi γνώσει καl 

τίί γνώμη αύτοϋ. Ώς γνωστόν, δ Ρώμης 'Ιούλιος τι!> 340 εiχε γράψει τοίς 
δν τfi Άνατόλί). &ρειανοίς «fι &γνοείτε, ότι τοϋτο Εδος ή ν, πρότερον γρά~ 

Β. Κ. Στεφανίδοιr-Οί Ιiάπαι Κελεστi:νος δ Α1 και Λέων δ_- Α'. 

ψFσ-3αι _ήμi'ν και οίJτως έvδεν όρίζεσ3αι τα δίκαια; ... f:δει πρΟς τfιν Εν

ταϋθα ~κκλησ[αν γρ•ιφijναι» (Μ. Ά8ανασ[ου, 'Απολογ.~ 35. Σωκράτους, 
'Εκκλ. 'Ισ;(ψ(α Β'. 8. lf:> χαl 16). 'Αλλ&. τούτου μη τηρη/}έντος καl ύπiι τοϋ 
Φ.λαβιανοϋ, τοϋ δ' ΕύτυχοUς. άνενεχ-3έντος είς τΟν Ρώμης J\έοντα, ο11tος 

κατ& την γνωστfιν παπικfιν περt των κανόνων 3-5 τfίς εν :ΣαρδικΌ συν

όδου άvτίληψιν 13-& παρουσιdζετο κριτης μέτοcξU τοϋ καταδικασ-3έντος καl 

τών καταδικασάντων, άλλd πρlν &ποφασίση, Επρεπε νd πληροφορηδfi κα

λώς καl &ξιοπίστως τii.ς λεπτομερείας τοϋ ζητήματος. «Sed Γespicientes 
ad causam, facti tui nosse voluωus Γationem, et usque ad nos · 
tranι notitiaω cuncta deferri: quoniaω nos, qui sacerdotunι 

Donιini matura volumus esse judicia, nihil possuωus, incogni· 
tis rebus, in cujusquanι partis pΓaejudiciuω definire, pι:iusquam 
univeι·sa, quae gesta sunt, veΓaciter audiaιnus ... ab errore Γθ· 
yocatis, nostra auctoΓitate, quoruω fides pl'Obata fuerit, muni
antur (Migne, 54, 733), κατa τijν &ρχαίαν μετάφρασιν, «&λλii. προσέχον

τας τfi αίτί<t {)έλομεν τοϋ σοϋ φάκτου τΟν λογισμΟν μαδείν καl παντl 

δπερθί'jναι fiχρι τijς ήμετέρας γνώσεως, επειδη ήμείς ο! βουλόμενοι τών 

'ιερέων τοϋ δεσπότου δικαίας ε1ναι τCις κρίσεις, ούδΕ:ν δυνάμεθα, μη δια· 

γvωσ&έντων τών πραγμάτων, ε'ί τινος μέρους πρόκριμα &ποφήνασ-3αι, πρlv 

η td :τραχ&ένtα μετ& &λ η-θείας &κούσωμεν ... &πΟ της πλάνης &νάκλη{}έv .. 

των τ:fι ήμετέρg αU-3εντί<t, ο1ν &ν δοκιμασ3Ό ή πίστις δχυρω3ώσ~ν». Πλη

ροφορηl}εlς τα πράγματα 'παρ& τfjς μιdς μερίδος, επι-3uμεί, πυlν άποφα

σίση, δπως &κούση και την άλλην μερίδα, ϊνα η &πόφασιζ είναι δικσία. 

"Η τοιαύτη άπόφασις αUτοϋ φέρουσα τΟ κϋρος καl την αύ_-3εντίαν τοϋ Ρώ

μη; ι<tιΧ σuνετέλει είς την ένίσχuσιν τών δρ&ώς φρονούντων· και την έπι

στροφi}ν τώv &ποπλανη8έντων. Ό Φλαβιανος παρέσχε τii.ς ζητηΗείσας 

πληροφορίας καl εξέφρασε την έπι8υμίαν, δπως ό Λέων &ποδεχ8fi την 

καταδίκην τοίi Εύτυχοϋς, Οπερ δ& έπέφερε τfιν- είρήνην καl {}d καδίστα 

περιττi}ν την εν τίί 'Ανατσλfί σχεδιαζομένην σύνοδον (Migne 54, 741 κ. έξ.) .. 
Ό Φλαβιανος δηλονότι ζητεί παρ' αf!τοϋ δπως προσχωρήσu ε!ς την γενο

μένην καταδίκην, ένφ δ Λέων συνέλεγε τα άναγκαιοϋντα στοιχεία, ϊν'_&κρι

βώς κρ.ίνη τfιν άπόφασιν ταύτην τiϊς έν Κων/πόλει ένδημούσης συνόδου. 

και δικάσn μεtαξV αUτfjς και τσϋ Εύτυχοϋς. 

'Αλλό. πρΙν δ Ρώμης έκδώσn την άπόφασίν αδτοίi, ό αUτ.οκράτωρ Θε

οδόσιος δ Β' έξ Ονόματος και τοίί συνάρχοντας αδτοϋ, Βαλεντινιανοϋ τοϋ 

Γ', συνεκάλεσε την 30 Μαρτίου 449 σύνοδον έν Έφέσφ (Mansi 5,588 
κ: · 8ξ.). cO Λέων άπαντώv εlς την έyκύκλιον τοίi αύτοκράτορος την 13 

'Ιούvίου παραtηρεί, δrι δ Εϋrυχης "debueritque a sua, qιιae nιerito 
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reprobatur, IJΘrsuasione discedere, quoniaιn taιnen pietas vestra, 
quae iιι honoι·em Dei ι·eJigiosissiωe catholicanι diligit veι·itatem, 

· apud Ephesuω constituit synodale judiciuω, ut iιnpeΓito seni 
ea in qua niιnis caligat veΓitas innotescat: fι·atΓes ιneos Juliunι 
episcoμnnι et Renatnnι pΓesbyterunι et filiuω meuω Hilaruω 

diaconeιn ωisi, qui ad viceιn pι·aesentiae ιneae pι·ο negotii qua
litate sufficeι·ent; et qui euιn secnιn deffenent justitiae ac be
nignitatis affectuω•• (Migne 54, 781 κ. έξ.), κατα n'Jν &ρχα(αν μετά

φρασιν, «όSφειλεν άπΟ τfις ίδίας συνειδήσεως της άξίως άποδοκιμαζομένης 

άναλαβείν· Ομως, επείπερ ή ύμετέρα εύσέβεια, ή είς τιμfιν τοϋ Θεοίi τfιν 

εύλαβεστάτην κα8ολικην άλή3-ειαν άγαπώσα, τετύπωκε συνοδικΟν κριτήριον 

ώστε τψ dπείρφ γέροντι την άλήι~ειαν, περl f}v μάλιστα διέσφαλται, φα

νεροποιη-8ijναι, τοUς άδελφοUς τοUς ήμετέρους, 'Ιούλιον τΟν Επίσκοπον καϊ 

Ρε,νάτον τΟν πρεσβύτερον καl τΟν έμόν υίόν διάκονον ~Ιλάρον πέπομφα, 

τους είς τόν τόπον έμΟν κατα τfιν τοίi πράγματος ποιότητα &.ρκείν καl 

ίσ~ύοντας αUτΟν είς τfιν τοϋ δικαίου καl άγαftοϋ μεταγαγείν διάftεσιν». 

Ό Λέων επιι'Jυμεi, οπως ο Εύτυχfις παλινφδήση και άποτραπίj η τελικiι 

αύτοϋ καταδίκη. Δια τοίiτο γράφων. τfιν αύτi}ν ήμέραν πρΟς τfιν Πουλ

χερίαν ζητεi ·παρ' αύτης, Οπως συντελέσu είς την Επιστροφfιν του αίρετι

κου, Καl προσιJέτει· «ne auten1 piisSinΊi principίs disρositioni~ qua 
episcoμale conciliuω Yoluit congregari, nostra videretur prae· 
sentia defuisse, fratres nιeos Iuliunι eμiscopnω, Renatuω pΓΘS• 

byteruω et filiuιn nιeuιn Hilaruω diaconeω ηιίsί, qui viceω 
praesantiae ιneae iιnplere sufficeι·ent» (αύτ. 789), κατα τήν dρχαίαν 

μετάφρασιv, «ίνα δΕ μη του εύσεβεστάτοu βασιλέως τfi διανοίg, τfιν σύ

νοδον τών Επισκόπων συνελftείν 8ελησάση 1 δόξειε τό της ήμετέρας παρου

σίας &πολιμπάνεσ-8αι, τοUς άδελφοUς τοUς έμούς, 'Ιούλιον έπίσκοπον καl 

Ρενάτον τΟν πρεσβύτερον καί τΟν έμόν uίόν clλάρον τΟν διάκονα πέπομφα 

τοUς είς τάξιν της έμης παρουσίας άρκοίίντας». 'Εκ τών πρός τΟν αύτο

κράτορα καl τfιv άδελφfιν αύτοϋ παρατε-8έvτων χωρίων τών Επιστολών 

του ·Λέοντος καταφαίνεται, Οτι u.Oroς εν γένει δΕν διέκειτο εύμενώς πρΟς 

τfιν σύγκλιισιν τflς συνόδου, πλην ούδεμίαν ενστασιν κατ& της ύπό τοϋ 

αύτοκράτορος συγκλήσεως αύτijς προβάλλει, δέχεται άσυζητητl τfιν άνάμι

ξιν ταύτην 1) καl σuνισ-τ~ ·aiJτψ τοUς έαυtοϋ άντιπροσώπους. Διατl δΕν 

1
) 'Επί της ύπΟ τοϋ αiιτοκράtορος συγκλήσεως τfjς συνόδου μεταχειρίζεται τά Qή~ 

ματα constituere (Migne 54, 784), praecipere "(αUτ~ 94_2)~ συνήθως jubere η vellθ 
(αόt. 789. 823. 856. 920. 930. 941). 
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; ~ ' ' δ , ' 'λλ' , 'λλ , ' παρισταται εις την συνο ον αυτοπροσωπως, α αποστε ει αντιπροσ(Ι). 

πους, περl τούτου Εν ταίς έπιστολαίς ταύταις ούδΕν λέγει, έν δευτέρ<;_ι Ομως 

πρΟς τfιν ···Πουλχερίαν έπιστολfί, κατd την ίδίαν ή μέραν γραφείσn, ώς καl 

Εν ΕπιστΟλfι πρΟς τfιν αύτήν, γραφείση την 20 'Ιουνίου, .. ~ικαιολογείτα_ι 

δια δύο Επιχειρημάτων· πρώτον, διότι ούδΕν προηγούμενον παράδειγμα 

ύπάρχει, καt δεύτερον, διόtι ή ανώμαλος τiiς 'Ιταλίας πολιτικi) κατάστασις 

δΕν έπέτρεπεν αύτψ ν' άπομακρ_υνitfi τfjς εαυτοιU Εκκλησίας ( αύτ. 795 κ. 

έξ. 811). 'Εκ τijς πρώτης προς τljν Πουλχερ(αν sπιστολijς πληροφορού

με8-α, Οτι τψ Λέοντι άπήρεσκεν ό τόπος, έν φ Εμελλε νd συγκροτηί}fί ή 

σύνοδος, καl Οτι άντl τfις Έφέσου προύτίμα την Κωνjπολιν, ίνα Εν&α ό 

Εύτυχi)ς άπεπλανήftη εκεί καl έπιστραφfi, καl Sνfiα κατεδικάσ6η, Εκεί καl 

τύχη συγγνώμης: «sed ei, qui ίη errore est, ωelius consuletur, si 
ubi desipuit, ibideιn ι·esipiscat; et ubi daιnnationeω ιneι·uit, illic 
indulgentiaω consequatur» (αύτ. 789), κατα τljν άρχα(αν μετάφρασιν, 

«άλλd τούτφ μdλλον τψ πλανηftέντι κρείττόν Εστι συνελ-8είν• επεί περ 

Εκείνφ περΊ. δ παρεφρόνησε, άνανijψαι fίν· καl 8ν6α τi)ν καταδίκην ίιπέ

μεινε, αύτό8ι και συγγνώμης φιλοτιμ(ας άξιω8ήσεται». 'Εκ τijς δευτέρας 

προς την Πουλχερ(αν sπιστολijς πληροφορούμει'Jα, δτι τiρ Λέοντι άπήρεσκε 

πρΟς τούτοις καl δ χρόνος τi]ς συγκλήσεως. ~Εν αύτfι παραπονείται δια 

τi]ν βραχείαν προftεσμίαν, fιv ό αύτοκράτωρ πρΟς συγκρότησιν τijς συν

όδου rταξεν· «augustissiιnus vero et christianissiωus iωperator 

· cnμiens quanι C9lleriιne tuι·bata coιnρoni, eμiscoμali concilio, 
quod Ephesi vult habψi, niωiuω breve et angustuιn tenιpus 

indixit» (αύτ. 795). 'Αλλ' ώς iiνωτέρω εfδομε~•, δ Λέων sν γένει δεν διέ

κειτο εύμενώς είς .την συγχρότησιν τfίς συνόδου καl τοϋτο σαφώς ~ξέφρα
σεν έν δυσlν έπισrολαίς. Την 20 Ιουνίου Εγραφε πρός τΟν αύτοκράrορα' 

<φι·aeseΓtiω cuιn taω evidens fidei causa sit, ut rationabilius ab 
indicenda Synodo fuisset abstinenduω, taωen in qu:ωtuω Do
ωinus j uvare dignatur, ωeuω stndiuω coωωoda vi, ut deιιιen
tiae vestrae statutis aliquatenus pareatur» (αύτ. 812). τα αύτα 

/!γραφε τljν !δίαν 1]μέραν καl προς τον Κωνjπόλεως Φλαβιανόν· «et quia 
cleωentissiιnus iιnperator pro eccJesiae pace so!licitus synoduω 
νoluit congτegari, quaωvis evidenter apμareat, reω, de qua 
agitur, nequaωquaω synodali indigere tΓactatu; taωen, frater 
caΓissiωe, subsecutos esse significo, quos in hac re placuit destί; 
nare» (αύt. 810). Τή ζήτημα κατ" αύτόν είναι τοιοϋων, ώστε λογιχώτερον 

3εωρεί ν' άπείχε της _συνόδου,_ καi ετι πλέον- τό ζήτημα κατ' αύτΟν δΕν 

ι'χρηζε σvνοδικij; §ιαπραγματεύσεως. Οi!τω ~α(,οι τφ 1\έοΨ iiπήρε!'κεν ό 



~70 Β. Κ. Στεφανίδου--Οί Πάπαι Κελεσττνος ό Α' καi. Λέών ό Α. 

~ ' e ~ 

τοπος και ο χρονος tfjς συγκλήσεως της συνόδου, καίτοι έφρόγει, Οτι ή 

σύνοδος έν Ύένει fjτo περιττή, έν τούτοις ε'Lς οfJδΕν 8τερον διάβημα προέβη, 

άλλ' έδέχftη να μετάσχn τf)ς τοιαύτης συνόδου χαl άπέστειλε τοiις άντιπρο~ 

σώπους αύτοϋ. 

~Εν τft συνόδφ ταύτη, ώς γνωστόν, Επεκράτησαν οί- μονοφυσίται, αϊ 

:δ~ άποφάσεις αύτfίς άπεκηρύχftησαν ύπΟ τοϋ Ρώμης Λέοντος. Ούτος γρά

φων τi]ν 13 'Οκτ. 449 προς τον · αύτοκράτορα Θεοδόαιον τον Β' Eλεγεv

<haec ego, ο cln·istianissime et venerabilis imperator, cunι iis qni 
mecuω sunt episcopis ... consiJiuω do ... ut cuncta ιnaneant in· 
•tacta, sicut et ante judiciuιn existebant' (Migne 54, S51 καt 823. 

πρβλ. καl 829), κατα τfιν άρχαίαν μετάφρασιν, «ταϋτα έγώ, ώ χρισrιανιχώτατε 

καΙ προσχυνητΕ βασιλείί, μετδ. τών σύν έμοl Επισχόπωv ... συμβουλεύω ..• 

ίνα πάντα μείνωσιν &ρραγη, καftcΟς χαl πρΟ τijς δίκης έτύγχανεν». ~ο 

Λέων~ ζητεί παρd .tf'ϋ αύτοκράτορος, Οπως Επαναφέρυ τα πράγματα ε'Lς τΟ 

πρΟ της συνόδου καδεστcΟς καl 'έπομένως δι& τούτων άποδέχεrαι, Ο:rως 

ό αϋτοκράτωρ έμποδίζυ την Εκτέλεσιν τών ιiποφάσεων τών συνόδων, βε
βαίως, llν αύτα,ι είναι Εσφαλμέναι. ~Αλλ& τίς &α· εlναι δ κριτης της ποιότη· 

τος τ&ν συνοδικών &ποφάσεων; eJΟσα δ Λέων περl της Εν ταίς συνόδοις 

8έσεως τοϋ "Ρώμης φρονεί, καl περl tων όποίων 8& δμιλησωμεν κατωτέρω, 

οϋδεμίαν άμφιβολίαν άφίνουσιν, Οτι δ αύτοκράτωρ έv τψ ζητήματι τούτφ 

όJφειλε V' άκολουftΌ την κρίσιν χαl τ&ς -δποδε(ξεις τοϋ Ρώμης, μένει Ομως 

άόριστος ό τρ6πος, xαft' Ον ό αύτοχράτωρ 8& ήμπόδιζε την Εκτέλεσιν τών 

άποφάσεων τών συν6δων· άπλώς {tά ήρνε!το ιια έπικυρώση τδ.ς άπΟφά

σεις η _{}α προέβαινε καl ε'Lς άκύρωσιν αύτών; Περl τούτου ούδεν σχετικΟν 

δύναταί τις να έξαyάγn. Έν τft αϋτΌ έπιστολfi περαιτέρω λέγει· «expe
ctent autem majus criterium concilii, in quo ex toto oι·be epi
scoporuιn nunιeι·us congreg·etur. . . propter appellationem in 
Flaviani episcopi libello contentam, ut speciale concilium jubea
tis in Italiae partibus peι·agi. . . convenientibusque insupel' 
etiam episcopis ab orientalibus provinciis omnibus. . . ita ut 
necessarium sit et eadeιn seι·vaι·e quae nicaenus canon et quae 
constitutio totius orbis episcoporum praecipit, secunduω cat.ho
Iicae ecclesiae consuetudineιn et nostroι·um Patrum Iiberam fi. 
deω, per quam serenitas vestι·a stabilitur» (αύτ. 823, πρβλ. 831. 856. 

892. 864), κατι\ τijν &ρχαίαν μετάφρασιν, «περιμείνωσι δε to μείζον τijς 

συνόδου κριτήριον, έν 'fi ό πdς άρι&μΟς τών Επισκόπων έκ πάσης της οίκου
μένης συνάγεται .•. κατ& την α'ίτησιν τοϋ λιβέλλου ΦλαυιανοU τοϋ Επισκό 

που· ώστε κελεϋσαι είδικην σύνοδον εν τοίς τής 'Ιωλίας έπιτελεσitijναι. ·.-
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συνερχσμένων Ετι κ~l τών Επισκόπων άπΟ πασών τών άνατολικών Επαρ

χιών .. ι, όSστε καl ταϋτα &.ναγκαίον παραφυλάξαι, Ο σα ό Εν' Ν ιχαί~ καvcΟν 
παρακελsύεται, Ο σα τε ό Ορος &πΟ πάσης τfjς ο'Lκου μένη ς tό)V έπισκόπων 

κατd τό 88ος της καflολικfjς Εκκλησίας και τών ήμετέρων πατέρων Ελευftέ

ρ~ν την πίστιν, δι fις ή ήμετέρα γαληνότης συνίσταται». ~σ Λέων συμ· 

φchνως πρΟς την Εχκλησιν τfίς Κωvjπόλεως Φλαβιανοϋ ζητεί παριl τοϋ αύτο~ 

κράτορος τfιν έν ~Ιταλίq; σύγκληση• ο'Lκουμενικfjς συνόδου. 1) Οϋτως ό Ρώ

μης Οχι μόνον συγκαλουμένης -δπΟ τοϋ αύτοκράτορος οίκουμ. συνόδου &συ~ 

ζητητl δέχεται τ1'ιν άνάμιξιν ταύτην καl μετέχει αύτης, άλλα καl νομίζων 

άναγκαίαν η)ν σύγκλησιν νέας καl δη έν Ίταλί~ ο'Lκουμ. συνόδου, δΕν προ· 

βαίνει σ:ύτΟς είς την σύγκλησιν αύτfjς, dλλ' άποτείνεται πρΟς τΟν αύτοκρά

τορα, Οπως δι' αύτοϋ έπιτύχn την σύγκλησιν. Τίς δ κανών, περi ού Εν τέλει 

τοϋ παρατε&έντος χωρίου γίνεtαι λόγος, φαίνεται καλλίτερον έξ d"λλης πρΟς 

τΟν αύτοκράτορα -δπΟ τi}ν αύτην fιμερομηνίαν γραφείσης Επιστολής, έν fi 
λέγονται τάδε· «quaιn auteιn post appellationem inteι·positaιn hoc 
necessarie postuletuι-, canonuω Nicaeae habitorum decreta tes
tantur, quae a totius mundi sacerdotibus constituta, quaeque 
subter annnexa sunt» (αύτ. 831), κατa τi]ν &ρχαίαν μετάφρασιν, <οπως 

γ&ρ μετ& την Εκκλητον τοϋτο άναγκαίως α'Lτοϋμεν, τών κατα Νίκαιαν κα

νόνων α'ί ψηφοι μαρτυροϋσιν, α~τινες άπΟ τών πανταχοίi τοϋ κόσμου έπι

σκόπων χα&ιδρύ&ησαν, όSσπερ ϋπετάξαμεν». ~Η πρΟς τΟν Ρώμης 8κκλησις 

τοϋ Κωνjπόλεως Φλαβιανοίi καl ή μετ' αύτην -δπΟ τοϋ Ρώμης α'ίτησις περl 

συγκλήσεως συνόδου παρίσταται σύμφωνος πρΟς τοVς κανόνας τfίς έν Ν ικαίq: 

συν6δου. Πρόκειται βεβαίως περl τών κανόνων της Εν Σαρδικfi συνόδου, 
οϊτινες Εν πολλαίς &ρχαίαις λατινικαίς συλλογαίς Ετί-3εντο Εν συη:χεί~ τών 

' • Α' ' 'δ ' 'ξ λ β ' e ' 
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.. ~~δ κανονων της οικοtφ. συνο ου και F. ε αμ ανοντο ως κανονες αυτης η η 

κατa την εποχ!Jν τοϋ Ρώμης 'lννοκεντίου τοϋ Α' (404). 'Εν τοίς πρακτι

κοίς της Δ' ο'Lκ. συνόδου, μετα την μνείαν τfjς έπιστολi'jς ταύτης τοίi Λέον

τος, προσαρτίiται δ 4ος κανων τijς EV Σαρδικϊi συνόδου (Mansi, 6, 546). 
~ο αύτοκράτωρ Θεοδόσιος ό Β' άπέ&ανε τέλη ]ουλίου 450, ό δΕ διά

δοχος αύτοϋ Μ•<ρκιανος κηρuχflε\ς uπερ τijς ορ8οδοξίας ένεστερνίσΙJη καt 

τfι.ν ίδέαν τi'jς συγκλήσεως ο'Lκουμενικi)ς συνόδου. 'ΉΒ-ελεν Ομως αϋτην έν 

1) Όρίζει yενικ<i>ς , τήν χώραν. co εtδικώτερος προσδιορισμΟς του τόπου καt τού 
χρόνου θά ώρίζετο άργότερον και δη ύπό τoii αύτοκράτορος. Πρβλ. _Ε:πιστ. Λέοντος 
πρΟς την Πουλχερίαν άπΟ 13' Όκτ. «habendo intra Ita1iam concilio et locus conω 
stitueretur et tempus,) (1\Hgne 54, 835), κατά τi)v· άρχαίά.ν μετάφρασιν ι:σuνόδοu 
γενομέ,~ης εν ·rτ~λ:Jιι- .καi .δ·.τ~πος· κα~~ ~ χρόνος όρι_σθήσεtQ.ι:& •. 
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τij Άνατολfi. Ό Ρώμης Λέων ενεκα τούτου καl ενεκα τiiς έν τφ βυζαντινφ 
' , λ" ' κρατει επε υ ου σης μεταβολf]ς κα3ίσταται άντι6έτως έπιφυ],ακτικΟς ώζ ΠρΟς 

' ' λ την συγκ ησιν. τfjς συνόδου. Άπαντών τfιν 23 '.Απριλίου 451 είς σχετικ&ς 

έπιστολQς τοϋ νέου αύτοκράτορος παρατηρεί· «nimis autem iniquum est 
ut p8r paucoι·um insipi8ntiam ad conjecturas opinionum 81 ad 
carnalium disputationuω b8Ila r8VOC8mur; taωquam reparata 
disc8ptation8 tι·actandωn sit utruιn Eutγch8s inιpi8 S811S8t'it, 
8! utrunι Dioscorus judicat'it. . . Quoι·uιn Ιuultis j anι, ut co
gnovimus, ad satisfactio11is reι11edia conveΓsis et ve11iam de 
i11consta11ti tι·epidatio11e poscentibus, 11011 cujusmodi sit fides 
t8118nda tΓacta11duιn 8st, S8d quol'Um ΙJΙ'8Cίbιιs et qualiteΓ an11uc 
endll111» (Migne, 54, 918). Δ€ν δα i'jτo Μκαιον, λέγει, δι' ολίγους ι'iφρονας 

' λ' ' δ να προκα: εση τις νεας ογματικό:ς συ ζ η τ ή σεις. Οί πλείστοι τών πλανη8έντων 

εχουσιν Επιστρέψει, διΟ νϋv δt:v πρέπει να έξετασ&fi, τίς η δρftη πίστις, άλλ& 
τίνες τών -πλανη{Μvrων καl τίνι τρόπφ πρέπει να γίνωσι δεκτοί. Ζητεί 
άπλ{δ; ν' &ποκλε!ση τfίς συνόδου τας δογμαηκt)ς συζητήσεις η έπι8uμεί να 
δείξυ αίιτηv όλοι:ελώς περιττήv; 'Εκ ni>v λόγων αύτοϋ τούτων παραμένει 
η &μ φ I βολία αϋτη, πληροφnρεL δμως περαιτέρω τΟν αύτοκρdτορα, στ ι 
πλείονα 8ι1 καταστήση γνωστd διι:Χ τfjς προσεχώς άναχωρούσης &ποσtολης· 

;Εκ τijς προς τον αiιτοκράτορα έπιστολijς (9 Ίουν. 451), τijς κομισδε(σης 
ύπΟ τfjς μνημονευ3είσης άποστολης, μανδάνομεν, Οτι δ Λέων έπε8ύμει την 
εΊς καταλληλοτέραν περίστασιν άναβοίιi1ν τfjς συνόδου. «Synodun1 vero 
fieri, ut ωeιηίιιίt cleιnentia vestΓa, 8/;iam ipsi poposcimus. S8d 
sacerdotes proviciaruι11 onιniuιn co11gτegari praes8ntis ttn11ΙJOΓis 

necessitas nulla ratio118 lJeι·ωittit ... U11d9 opportιιnioΓi teι11poι·i 
propitiante Doιni11o, cuιn firιnioι· fueΓit Γestituta · s8cιιl"ίtas, ju
beat vestι·a cleωentia I"8SeΓvaι·i, (αuτ. 920). Ζητεί τfιν έπ' &όριστον 
άναβολην της συνόδου, ώς λόγον παρουσιάζων την Εν 'Ιταλίct πολιτικην 
κατα'σ δ ' ~ _Q.' ~δ' e ~ ' ' τασιν, ι ην καuιστατο α uνατος η εις την συνοδον προσέλευσις τών 

Επισκόπων τfjς Δύσεως. Γράφων τήν 19 'Ιουνίου πρΟς τΟν Καιν/Πόλεως 
'Ανατόλιον δίδει αύτ~_ τΟν κανόνα, κα&' δν πρέπει να προσενεχ8fί πρΟς 
τοuς αίρετικούς <hanc Γ8gulat11 111θ!I1Θ11tote S8rvandam» (αiιτ 923)· 
Οί έλαφρότερον dμαρτήσαντες καl ύπ' li.λλων π_α_ρα(ίυρitέντες να _γίνωσι 
δεκτοί, άνα6εματίζοντες τΟν Εϋτυχfj, τήν διδασκαλία-~ -~ίι-τ~ri--~~1 τ~V~ -ό-πα .. 
δου'ς α" ,.. C β I e ' \ ' " - I · υτου, οι αρυτεροv αμαρτησαντες και του; αιλλους παρασυραντες 

πρέπει- ν& παραπεμφ8~σι τψ άποστολικψ Ηρόνφ της Ρώμης; δστις Η' άπο~ 

φασίστι περl αίιτών. «maturioribus ap6stolicae sedis co11siliis r8S8r
vetιιr, ιιt exaιnί11atis onιnibus atque p8Γpensis, ..de ipsis 8orum 
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actionibιιs quid co11stίtui d8beat a8s!it118tur» (αiιτ. 923). "Η εlς τον 
Ρώμης;_ παραπομπη τών βαρύτεροv dμαρι:ησάντων εlναι σύμφωνος πρΟς 

τi]ν παπι1ιi]ν έκδοχiιν τών κανόνων 3 . 5 τi'jς έν Σαρδικfi συνόδου (πρβλ. 

δεκρετάλια 'Ιννοκεντίου τοϋ Α' 404 πρΟς τΟν Ρουένης Βικτρίκιον καi τΟν 

Τουλούζης Έξουπέριον, κεφ. 6). "Ο Λέων γνωρίζων τaς έπl του ζητήματος 

τόύτου· άλλοίας άντιλήψεις τών άνατολικών προσ3έτει· «neque pΓius iι1 
8cclesia, cui t8 Dominus voluit praesίd8re, cujusquaω taliuω, ut 
ante jam scripsi111us, ηοι11911 ad altare r8cίt8tur, qua111 quid de 
eis constitui deb8at r8ru111 processus ost8ndat» (αiιτ. 924). Οίιδενος 
τούτων τΟ Ονομα άναγραφήτω έν τοίς διπτύχοις τ'?jς Εκκλησίας τfiς Κωνfπό~ 
λεως προ &ποφάσεως τijς {.\ωμα"ίκi'jς εκκλησίας. 

Ε'Cκοσι καl τρείς ήμέρας προ τijς συγγραφijς τi'jς προς τον α1>τοκρά

τορα έπιστολfjς, δι' ής ό Λέων έζήτει τfιν έπ' άόριστον άναστολην τfjς συν .. 

όδου, iίτοι την 7 l\1cttoυ, δ αύτοκράτωρ ΜαρκιανΌς έξ όνόματος καi τοϋ 

συνάρχοντος αύτού συνεκάλεσε η)ν Δ' οlκουμ. σύνοδον, πάντως πρiν λάβn 

γνώσιν της αίτήσεως τοϋ Ρώμης, άλλ& καl ίiν η άποστολη Εγκαίρως Εφ8α

νεν είς Κωνfπολιν καl ή Επιστολfι Εγκαίρως περιήρχετο είς χείρας αύτοϋ, 

ζήτημα είναι, άv ι'}α μετέβαλλεν άπόφασιν. UΙνα ό νέος, αύτοκράτωρ άφο~ 

σιω\Jfi είς τ& έξωτερικα τrjς χώρας ζητήματα, έφρόνει, δτι Επρεπε δια με

γάλης συνόδου να λύση Οριστικώς τΟ έσωτερικΟν ζήτημα καl ν' &ποκατα

στίlσυ την έσωτερικην είρήνην. ·ο Λέων άπαντ(ίJν εΊς τfιν προκήρυξιν τfjς 

συγκλήσεως τfiς συνόδου, Εγραψε την 24 ~Ιο~νίου πρΟς τΟν αύτοκράτορα 
τa έπόμενα· •Cl'Θd8banι_us Ci81118!ltίaιn V8Stι·anι ίd desίderίo 110S
!!'O poss8 ρraestare, ut pι·aes8nti 11ecessitat8 r8specta, diff8t'i ad 
oppoι·tunius !8111!JUS sac8rd.otal8ιn sγnodum juber8tis, ut evo
catis de cu11ctis provinciis sac8rdotibus, vere possi 8SSe univ8r
sal8 co11cilinι11. Sed quia vos aωor8 catholica8 fίd8ί co11gτ8-

gation8I11 11n11c fi8rί voluistis, 118 devoto obviat'8 vid9ι·er arbi
trio κτλ.' (Mig11e 54, 930 πρβ) •. 932 κ. έξ ). 1) "Α ν καl έπεδύμει τΙ} ν 

άναβολην τfjς συνόδου, έν τούτοις, ίνα μη άντιστfι είς τijv έπι8υμίαν τοϋ 

1) Έν δυσL τοίί Λέοντος έπιστολαίς άπό 20 'Ιουνίου πρΟς Τόν άιiτοκράi;-ορα κrίϊ πρΟς 
τi)ν Πουλχερ~αν,_ κομισθείσαις ύπΟ 'tίί)ν παπικό)ν ιlντιπροσώπων, ώς σuστατ~καίς ω)τών 

έπιστολα~ς, γίνεται μνεία τfjς πρότερον διατυπωθείσης έπιθuμίης, δπως 11 σύνόδος_σuγ
Κληθf\ εις εύθετώτερον καιρΟν καi __ iν Ίιαλιq, (1\-Iigne cι:Uτ. 941 κ. έξ. :942 κ. έξ,). <ο ΠQΟ(J
,διορισμΟς οUτος τ.οίί τόπΟυ ,~λειπεν, ώς εϊδομ-ε''• έκ τών προηγουμένών πρό'ς τόν άύτΟ
κρά-ι;. Μαρκιανbν έπιστολών, ύπηρχε δε πολύ πρότερον έν ταϊς προς· ·το-ν ιiUτ~κρ. Θεο
~όσιον ._τΟν Β' έπιστολαϊς αύτου,· δtε ό Άέ_ων έ.ζήτει την συγκρότησιν .τηp. σuνό~Ο'ι,i; ό 
δ' ~ΌτΟΚράτωρ έκεtνος ήρνεtτο. ~ ~ · · 
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' ' ' δ' ' ' λ ~ ... '" ;λ' ' ω' ους αυτοκρατορος, απο εχεται την συγκ ησιν αυτης, αποστε ,,ει αντιπροσ π , 

tO\' έπίσκοπον Πασχασί\'ΟV καl τΟν πρεσβύτερον Βονιφάτιον, οϊηνες. δμοϋ 

μετα τών προηγουμένων άπεσταλμένων, τοϋ Επισκόπου Λουκεντίου καl 

τοϋ πρεσβυτέρου Βασιλε(ου, &ς καl μετα τοϋ Κώου (Κίου) Ίουλιανοϋ 

3' άπετέλουν τfιν έν τίj σuνόδφ παπικην dντιπροσωπείαν. ~Εν ά:λλη έπι~ 

στολfi (26 'Ιουνίου) γράφει προς τον α~τοκράωρα· «ego etiam vestris 
dispositionibus π ση renitor, optaπs ut iπ omnium cordibus ca
tholica fides, quae non potest nisi una esse, firmetuι· .. Sequeπs 
veι·o iπ pι·aedicta civitate ποπ potest vocari concilium, quod 
in eversioneω fidei fuisse coπstat agitatuΙU» 1) (ε~τ. 933). Εtς τaς 

διατάξεις του αύτοκράτορος δf:v ά\•ίtίσταται, έπιftυμών τfιν έ\ραίωσιν τfjς 

καθολικ}iς πίστεως έν ταίς καρδίαις πάντων. 'Εν άμφοτέροις τοίς χωρίοις 

τούτοις ένηJπωσιν κάμnt~σιν, έν μf:ν τψ πρώτφ ή φράσις «llθ devoto 

obviare viderer arbitrio», εν δε τii> δευτέρφ ή φράσις «ego etiam 
vestl'is dispositionibus non renitol'>. Άμφότεραι αϊ φράσεις ω'ίtαι 

δίδουσιν είς την Εννοιαν την χροιάν, δτι ό Λέων δΕν ftέλει να παράσχn 

άντίστασιν εϊς την Επιflυμίαν τοϋ αύτοκράτορος, ώσεi άκριβώς fι?Ιύνατο 

νd παράσχn τοιαύτη ν. "'Οτι ό Ρώμης δΕν fιπήγετο είς τΟ κράτος τού Μαρ

κιανού, δΕν φαίνε~αι ήμίν μεγάλης σημασίας, διότι fι σύνοδος συνεκλή{}η 
έξ δνόματος άμφοτέρων τών αύτοκρατόρων. Τό ϋφος τοϋτο τοϋ Λέοντος 

εlναι δυνατόν μάλλον να θεωρη8fi ώς &πόρροια τfjς άρχομένης να Ενισχύ

εται αύτοπεποι\Jήσεως τοίi Ρώμης, είς ηv Cίλλως tf Οχι όΛίγον συνετέλεσε 
' ~ ' ~ Μ ' " δ' ' ' ζ~ ' ' e Λ' και αυτος ο αρκιανος, ετερον ε ειναι το ηrημα κατα .ποσον ο r.ων 

ήδύνατο καΙ πράγματι παflηtικ<tlς η καi ένεργώς ν~ άντ'ιστfi εί; τfίν συγκρό

τησιν τfjς οίκουμ. συνόδου. 2) ~Εν πάση περιπτώσει έδtlJ.ωσεν On δΕν 

παρέχει την άντίστασιν ταύτην χα! εδωχεν όδηγίας περl της διεξαγωγijς 

τών έργασιών της συνόδου· 'obtestor et obsecω clemeπtiaω vestram 
ut iπ preseπti synodo fideιn, quaιn beati Patι·es nostl'i ab Apo
stolis sibi tι·aditanι pι·aedica!'unt, non patiaωini quasi dnbiam 
ι·etι·actari; et quae olinι majω·uω sunt auctω·ita.te damnata, re
divivis non pennitattis conatibus excitari; illudque potius jube-

1
) eH Δ' οίκ. σύνοδος, ώς γνωστόν, εμελλεν άρχικώς ~ά συνέλθ11 Sν 

2

Εψέσφ. 
2

) Βρrι.δύτεροv έξάψ1ρμης τι1U 23 ~ΓJ.ν. τ:i)ς ~· οί>G. έγραψs τ:φ α.ύ_rοκράτ:ορι· .,alia ta
men ratio est rerum saecoloruni,- alia divinarum» (αύτ:. 995), κα.τιi τfιν άρχαίαν 
μετάφρασιν, ..:άλλος γιiρ λογος τώv κοσμικΟΟv έστi πραγμάτων καl ϋ.λλος τών θείων:.• 

cH θεωρία αίίτη καl ή σχετική πρΟς _τΟ ζήτ!Ιμ~ τοϋ μνημονευθέντος κανόνος-διαγωγή 
-ι:oii Λέοντος εtναι συνέχεια κul ένίσχtiσις- τών έντό.ϋθα δι?'τ;υJtουμένων πρι:ιγμάτα)ν, 
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atis ut aπtiquae Nicaenae Synodi constitu.ta, ι-eωota haeretico
runι ~nterpΓetatione, perωaneaπt, (Migne 54, 933 κ. έξ.). 'Εν τίi 

συνόδφ" δ α~τοκράτωρ πρέπει νa μη &νεχθfi, δπως συζητηθfi ή καllολικi] 

π(στις &ς δijllεν &μφ(βολος καl &ναζήσωσι παλαιόllεν καταδεδικασμέναι 

διδασκαλίαι, διατάξη δΕ μάλλον, Οπως η άρχαία έν Νικαί<J πίστις διατη

ρη3fi, άπομακρυvομένης τfiς έρμηνείας τών αίρετικώv. Οϋτω καl ό Λέων 

άποδέχεται, δπως ό αύτοκράtωρ άναμιγνύεται εϊς τd τfiς συνόδου καl κα

/Ιορ(ζη τijν πορείαν τών έργασιών α~τjjς. Προς τον Κωνfπόλεως Άνατό

λιον ύπΟ την ϊδίαν ήμερομηνίαν γράφων, παραπονείται διd την μικρ&ν 

προ{}-εσμίαν, flτις πρΟς συγκρότησιν τfiς συνόδου ώρίσ8η, ήτις καl Ciνεu 

της έπικρατούσης έν ~Ιταλί~ άνωμάλου πολιτικfiς καταστάσεως {}c't καftίστα 

άδύνατον την προσέλευσιν τών άναγκαιούντων έπισκόπων· <>mirati su
ιnus congregaπdae synodo taω angustum tenιpus apposituιn, 

cuω etsi nulla necessitas hostilitatis existeret, ipsa interjecto
ruω dieι·uω paucitas necessarios saceι·dotes nos evocaι·e non 
sineret' (αύτ. 934 κ. έξ. πρβλ. 941). Ό Ρώμης &πηύι'Ιυνε n'Jv 26 Ιου

νίου και πρΟς τijν σύνοδον έπιστολήνι έν ίι αύ\Jις Qητώς καl έπισήμως 

δέχεται, Οπως ό αύτοκράτωρ συγκαλίi συνόδους, έν τfi περιστάσει τούλά

Χιστον ταύτη {}-εωρών τοϋrο δίκαιον και πλi}ρες εϋσεβείας « amplecten · 
dunι est clementissiωi pι·icipis plenum religione consilium, quo 
sanctaω fl'ateωitatem vestraω ad destruendas iπsidias diaboli 
et ad ι·eforωandaω ecclesiasticaω paceω voluit coπvenil'e> (α~τ. 
937), κατa την &ρχα(αν. μετάφρασιν, «Μκαιον πλjjρες ε~σεβε(ας όπάρχον 

' β λ' ' β 'λ δ ' t" ' " ' c ... "δ ' ' τοϋ γαληνοτατου ασι εως το ου ημα, ι ου την αγιαν υμων α ειιφο· 

τητα προς άποτρ3πi]ν μεν τών έπιβουλών τοϋ διαβόλου, τijς δε έκκλησι

αστικijς εϊρήνη.; άνάκτησιν συνελ3είν fβουλt18η». 

Άλλα τ(ς ή llέσις τοϋ Ρώμης Λέοντος έν ταίς δυσl ταύταις συν

όδοις, ήτοι τfi έν Έφέσφ τοϋ 449 καΙ τίi εν Χαλκηδόνι τοϋ 451; Έν 
τίi προς τi]ν σύνοδον τi'jς 'Εφέσου έπιστολfi αύtοϋ (13 'Ιουνίου 449) ό 

Λέων όμιλεί περι τfjς αύ-&εντίας τοίi &ποστολικοϋ αίιτοϋ δρόνου· «l'eligiosa 
cleωentissiωi JJriπcipis fides .. hanc reveι·entiam divinis detu
lit iπstitutis, ut ad sanctae dispositionis effectum auctoι·itateιn 

apostolicae sedis adhiberet: taωquaω ab ipso beatissinιo Petro 
cuperet declarari quid ίπ ejus coπfessioπe laudatunι sit• (αύτ. 797), 
κατ& την άρχαίαν μετάφρασιν, «ή τοίί fΊμερωτάτου βασιλέως εύαγεστάτη 

πίστις. • • τοϋτσ τοίς {}είοις δόγμασι τΟ σέβα:; dπέvειμεν, ώστε πρΟς άποτέ

λεσμα της -3είας διατυπώσεως, τfjς άποστολικfiς κα8έδρας _.έπι3είναι τΟ κϋ.~ 

οος wς άν &πiι αύτοϋ τοϋ μακαρ(ου Πέτρου ~ουλομένη γενέσllαι κατ.άδηλον 
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τΟν έν τfi τούτου όμολογίςι flμνούμενον». co αfiτοκράτωρ δηλονότι Εκ σε

βασμοϋ Jtρος τας {}ε[ας διατάξεις εlς το εργον 6jς συνόδου ε{}ηκε το κϋρος 

τοϋ άποστολικοϋ ι'}ρόνου τής Ρώμης, έπιδuμών οϋτω νά γίη] γνωστόν τΟ 

έν τfi όμολογίg τοϋ άποστόλου Πέτρου ύπό τοϋ ΊησοU μακαρισδέν. ~Εν τfi 

έπισrολfί ταύτη τό πρώτον ό Λέων Ομιλεί περl τfjς αύ8εντίας τοϋ άποστο· 

λικοϋ αίiτοϋ {}ρ όνου καi τijς {}ε[ας προελεύσεως αίιτijς, fjτις δια τijς συ μ· 

μετοχijς αίιτοϋ ε1ς την σύνοδον {}α μετεβιβάζετο ε1ς τας άποφάσεις αίιτijς. 

Το ρημα adhibeι·e κέκτηται καi τiιν σημασ[αν τοϋ προσθέτειν καi τljν 

σημασίαν τοϋ έπιθέτειν, ή δ' έκατέρων τών Ελληνικών τούτων ρη-μάτων δια· 

φορ& εlναι μεγάλη. Έν πάση περιπτώσει άπέναντι τfίς συνόδου ύφίσταται 

αίι6εντία τις, έκ της έρεύνης δ8 τών Εκδηλώσεων καl τών πρΟς την σύνοδον 

σχέσεων αύτfίς Ηα καταφανfi, τίς τών δύο τούτων έννοιών εΙ ναι προτιμητέα. 

'Εν ούδεμιQ τών Επιστολών αύτοϋ ό Λέων ζητεi (>ητώς την προεδρείαν της 

συνόδου ύπΕρ τών άντιπροσώπων αύτοϋ. Έν ταίς πρΟς τόν αύτοκράτορα 

και τfιν άδελφfιν αί,τοϋ Επιστολαίς Ομιλών περι τών άντιπροσώπων αύτοϋ 

άναφέρει, Οτι ούτοι aα μετάσχωσι τfίς συνόδου «ad Yicem pr·aesentiae 
meae» (αίιτ. 783. 789), έν τίi προς τον Κωνjπόλεως Φλαβιανον έπιστολjj 

μεταχειρίζεται τiιν φράσιν 'vice nostr'a» (αίιτ. 781), εν δΙ: τft προς τi]ν 

σύνοδος Επιστολjj τiιν φράσιν «Vice mea» (αίιτ. 799), άμφοτέρας βεβα[ως . 

συμπληρωτέας δια τi'jς λέξεως praesentia. Αί άρχαίαι μεταφράσεις τας 

εκφράσεις ταύτας &ποδiδουσι δια τών λέξεων εlς τον τ6πον (!] τήν τάξιν) 
'}Oe"'' τ _a.•~ ' τΟν lμδν (Υ) τής έμijς παρουσιας . ι αντιπροσωποι ουτοι υ αντεπροσω-

πευον τόν Ρώμης Λέοντα, έπειδη δΕ αύτοπροσώπως ούτος έν τfi συνόδφ 

παριστάμενος f.M προήδρευεν αύτfίς, ήδύνατό τις να ίσχυρισflfι, Οτι δια τών 

&νωτέρω Εκφράσεων διεξεδίκει καl ύπΕρ τ5>ν άντιπροσώπων αύωϋ τfιν αύ

τf1ν {}έσιν. Και τί μΕν έσ_κέπτετο καl Fφρόνει ό Λέων γράφων ταϋτα, δΕν 

είναι δυνατον να γνωρίζιι τις, πάντως δμως ρητώς καi σαφώς δl:ν 

διεξεδίκησεν ύπΕρ τών άντιπροσώπων αότοU την προεδρείαν τfjς συνόδου . 

. Γνωστόν, Οτι ό αύτσκράτωρ πρόεδρον της συνόδου διώρισε τΟν 'Αλεξαν-
Δ ' " δ' ' Ρ ' ~ " "' ' "' .. δ δρείας ιοσκορον, ουτε ε ο ωμης1 ουτε οι αντιπροσωποι αυτοu ιεμαρ-

τυρήδησαν δι(! τοϋτο. "Ο Λέων γράφων πρός την σύνοδον περl _τiΟν άντι

προr.ώπων αϋτοϋ Ι!λεγεν- «qui vice mea sancto conventui vestrae 
fraternitatis intersint et communi vobiscum sententia, quae Do· 
.mino sint placitura, constituant» ("ο~. 79~). κατι\ τfιν άρχcι[αν μετά 

φρασιν, «uϊτινες είς ηiξιv έμηv τfi άγίq., τfίς ύμώ_ν άδελφότητος συνόδφ 

παρέσονται και τfi κοινfi με&~ δμών γνώμη τα κατα Θcό_ν dρέσκοντα 

ψηφιοϋνται>. ΊΙ προς τiιν Γ' οtκ. σύνοδον (381) επιστολiι τοϋ Ρώμης 

Κελεστίνου τfιν i'.ν τfi συνόδφ {}έσιν .t.ών παπικών. dvtι1tρ.οσώπων Jt(Χρίσtι1ι 
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' "δ ~ ~ ' "' ' ' ' _a.' ι'ο\• ώς &νC?τερω ει ομεν, εν γενει μεν ον τροπον και το παρατεuεν χωρ 

τijς Επίστολij; τοϋ Λέοντος, μεταξU Ομως Εκατέρων τών Επιστολών ύφίσταν
ται αί εξης διαφοραί. Κατα τfιν έπιπολi}ν τοϋ Κελεστίνου οί παπικοl άντι· 
πρόσω.rcοι δι:Χ έξεβίβαζον είς την σύνοδον τfιν έπl τοϋ Νεστορίου άπόφασιν 

τοϋ Ρώμης, ένφ έν τfι έπιστολfi τοϋ Λέοντος ούδΕν τοιοίiτο βεβαίως λέγε

ται, διότι περl τοϋ Εύτυχοϋς ούδεμία &πόφασις του Ρώμης ύπήρχεν, &λλά 

μόνον τi'jς εν Κων/πόλει ενδημούσης συνόδου, ήτις άκριβο>ς εφεσιβάλλετο 

είς την νέαν έν Έφέσφ σύνοδον. "Ο Κελεστίνος (>ητώς τψ αύτοκράτορι καl 

άρκούντως σαφ(tlς τίJ συνόδφ συνίστα ν' άποφύγn τάς δογματικΟς συζητή

σεις (J.I.Iigne 50, 511 κ. εξ.), ενφ ό Λέων δια τiιν σύνοδον tαύτην τfjς 
1

Εφέσου ούδενl ούδεμίαν Qητην τούλάχιστον σύστασιν Εκαμεν, άλλα καl 

πρΟς τΟν Κωνjπόλεως Φλαβιαvόν καl την Πουλχερίαν καί τfιν σύνοδον 

σuνlστα άπλ(i1ς ό>; βάσιν νιΧ tlέσωσι τfιν δογμιχτικfιν αύτοϋ Fπιστολην 

(Migne 54, 752. 784. 790. 799). Ή δοyματικiι επιστολiι τοϋ Λέοντος 

περιωρίζετο ν' άνασκευάσn τi)ν διδασκαλίαν τοϋ ΚUτυχοϋς και να έχδέση 

τήν δρ8όδοξον &ντίληψιν, δΕν προέβαινεν Ομως είς τfιν έπίσημον καταδί

κην της διδασκαλίάς του Εύτυχοϋς, πολλψ δ' fiττον είς τfιν καταδίκην τοϋ 
Εύτυχοϋς και προσέθετε\<, Οτι, αν οϋτος δείξη μεταμέλειαν, άναγνωρίσ11 τΟ 

δίκαιον της έπισκοπικfίς άποφάσεως και καταδικάση προφορικώς και γρα

πτώς τα ς ψευδείς αύτοϋ δοξασίας, τότε Επρεπεν Επιεικώς νι:Χ μεταχειρισδώ · 

σιν αύτον (αύτ. 756 782). 'Αλλ' ο~τω, δύνατα( τις να παρατηρ>]σn. δl:ν 

καδίσταντο περιτταl αί συζητήσείς; Βεβαίως ή σύνοδος {}α Εκάλει τόν 

Εύτuχη ν' άποQ(>ίψn τας· αίρετικάς αύτοϋ δοξασίας και ν' άποδεχ&fi ηΊv 

όρδόδοξον τijς έπιστολή; τοϋ Λέοντος διατύπωσιν, τι:ροβαίνοuσα έν Εναντίq. 

περιπτώσει είς τfιν καταδίχην αύτου, πάντως δμως, κατα τi)ν γνώμην τοίi 

Λέοντος, δ-α Uπfiρχε δι' dνταλλαyfιν γνωμών εύρύτερος χώρος νυν η έπl 

Κελεστίνου, Οτε ύπijρχε καεαδικαστικfι κατα τοίί Νεστορίου &πόφασις τοίί 

Ρώμης καl διά τοϋτο ένψ Εκείνος (>ητώς είς τΟν αύτοκράτορα καl άρκούν-. 

τως σαφώς είς την σύνοδον συνέστησεν &ποφυyfιν δογματικών συζηηlσεων, 

ό Λέων l>χι μόνον ούδεμίαν (>ητfιν τοιαύτην σύστασιν εκαμεν, άλλα και 

dπευ3uνόμενος πρΟς την σύνοδον Εγραψε «et com1nιιni vobiscuιn senά 
tentia, quae Domino sint placitura, constituant» (αίιτ. 799) !]τοι 

καl κοινfi με{}~ ύμών γνώμ11 τα κατd ΘεΟν άρέσκοντα ψηφιοϋνται. Δια 

τών λέξεων cούτων ή Εν τfi συνόδω δέσις τών άντιπροσώπων τοϋ Λέοντος 

Εκ πρώτης Οψεως φαίνεται διάφορος τfiς τών άντιπροσώπων τοϋ Κελε

ότίνΟυ, οϊτινες, ώς ε'ίδομεν, ϊσταντο Οχι έν "ίση μοίρq. πρΟς τα άλλα της 
όυνόδοu ·μέλη κα1 1} γνώμη αίιτών δΕν άπετέλει &πλώς παράγοντα τijς τε

λ;κης' &ποψάσεως, άλλ' tσταν~ο άπέναντι τών άλλων μελών λαμβάvόντες 
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κριτοϋ στάσιν &πέναντι τών- άποφάσεων αύτών. ~Αλλ' ή τοιαύτη 3-έσις 

καί στάσις τών άντιπροσώπων τοϋ Κελεστίνοu διετυποϋτο Οχι Εν τΌ πρΟς 

την σύνοδον έπιστολfi αύτοϋ, άλλd τΟ μέν, Εν ταίς ίδιαιτέραις πρΟς τοUς 

&ντιπροσώπσυς αύτοϋ έγγράφοις όδηγίαις, τΟ δέ, Εν τοίς έν_ τfi συνόδφ λό

γοις αύτών τών παπικών άνtιπροσώπων. Περί ίδιαιτέρων όδηγιών τοϋ 

Λέοντος. πρΟς τοUς άντιπροσώπους αύτοϋ δΕν γνωρίζομεν, αί δ' έργασίαι 

τfjς συνόδου, ώς γνωστόν, Sλαβον τοιrtύτην κατεύ'θuνσιν καl διεξήχflησαν 

κατd τοιοVτον τρόπον, ώστε οί παπικοί άντιπρόσωποι, καί liv η3ελον, δΕν 

εύρυν Εδαφος κατάλληλοv, ίνα και δια -&εωριών καί Εμπράκτως παραστή

σωσι την {}έσιν αύτών, οϊαν Εν τfι προηγουμέη συνόδψ oL τοϋ Κελεσ:tίνου 

άντιπvόσωπο ι. 'Εν τfi μrινοφυσιτικfi συνόδφ της 'Εφέσου ή δογματικfι 

έπιστολi} τοϋ Λέοντος παρεμερίσ6η, έγένετο διεξοδικη περl της πίστεως 

συζήτι1σις, ό Εύτυκης f)ftωώίtη καl oL αντίπαλοι αύτοϋ, ό Κωνfπόλεως 

Φλαβιανός, δ Ά ντιοχείας Δόμνος, δ Δορυλαίου Ε~σέβιος, δ Κύρου Θεοδώ

ρητος καt άλλοι κατεδικάσi!ησαν και καi!ηρέi!ησαν (Mansi 7. 495) 1). Ό 

Ρώμης Λέων δι.α συνόδου έξ 'Ιταλών έπισκόπων &πεκήρυξε την έν Έφέσφ 

σύνοδον και τα εν α~τίi γονόμενα (α~τ. 6. 24 κ. έξ. 509), γράφων δε την 
13 Όκτ. 4!9 προς τον α~τοκράτορα Θεοδόσιον τον Β' Ιiλεγεν· «antea eι 
ab initio in iis quae facta sunt synodis tantam nos accepimus 
fiduciaιn a sanctissimo Petro et principe apostolorum ut pote· 
stateω Iιabeanιus et veι·itatis vindicandae pro nostι·a pace et. 
nenιini ipsanι Iiceat, cum munita adeo sit, concutere, dum sine 
l!lora Iaesio relllovetuι·» (αίιτ. 821), κατα τijv &ρχαίαν μετάφρασιν, «Οiνω
-&εν καl άπ' &ρχης έν ταίς γενομέναις σuνόδοις τοσαύτην ήμείς είλήφαμεν 

πιιρQησίαν παρ& τοϋ &γιωτdτοu Πέτρου καl κορυφαίου τών άποστόλων, 

ώς f:χειν την αύ&εντίαν καl έκδικείν τfιν άλtiίtειαν ύπΕρ της ήμών είρήνης 

καl μηδενl δύνασ{}αι δχυρ&ν οϋτως -δπάρχουσαν παρασαλεύειν, παραχρfjμα 

τijς βλάβης &ποσειομένης». Ό Ρώμης παρα τοϋ 'Αποστόλου Πέτρου 8λα

βεν άνέκα6ε1• την έν τοίς συνόδοις αύ3εντίαν, χρησιμοποιουμένην ύπέρ της 

άλη8είας καl της είρήνης. Διd τούτων βεβαίως δf:ν ίtέλει να ε"ίπn, Qτι 

ϊσταται ύπεράνω των οίκουμενικώv συνόδων, &λλ' άπλώς χαρα~-:ηρίζει την 

έν αύταίς {}_έσιν τοϋ Ρώμης καl δι' άλλων λέξ~ων Επαναλαμβάνει, Οσο: ό 

Κελεστίνος συνέστησε τοίς άντιπροσά1ποις αύτοϋ, Οπως δηλονότι οiί.τοι δια· 

1) "Αν δ Φλαβιανός, δ Εύσέβιος καί ό Θεοδώρητος t€κα.μον πραγμα.τικ'Ι)ν lκκλησιν. 

και είς τίνα, τ. ε. είς τΟν Ρώμης η τήν ίεραρχίαν τfις Δύσεως η εtς οtκουμ. σύνοδον,_ 
έξέρχεται τ;ών δρίων τfις πά.QΌύσης δισ:ι;ριβης. Περί τού ζητήματ;ος tδε Walch, Ket
zerliist. VI. 257 κ. έξ. 272 κ. έξ. Hefele, Conc. Gesch. Π. 378. 390. 
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tηρήσωσ;ι κριτοϋ στάσι ν' άπέναντι τών γνωμών και τών άποφάσεων τών 

Οiλλων. '~λλ' επειδlj εvταϋi!α πρόκειται περi της εν 'Εφέσφ μονοφυσιτικης 
συνόδου, τjjς ύπο τοϋ Ρώμης &κριβώς λησtρικjjς &ποκληi!είσης, δεν δίδε

ται &φορμη vc\ εξαρθfi aφετέρου καi ή αΜεντία τοϋ συνοδικοu i!εσμοϋ 

καl οϋτω άφ~ έαυτών να τεftώσιν Εκ παραλλήλου ή αύftεντία τοϋ Ρώμης 

καl ή αύθεντία τών οίκουμενικών συνόδων. Τοϋτο γίνεται περαιτέρω Εν 

τίί αύτfi έπιστολfi, Οτε συμφώνως πρΟς τfιν Sκκλησιν τοϋ Καιν/πόλεως 

Φλrιβιιινοϋ όμιλεί περl τfjς &νάγκης συγκλήσεως οίκουμενικfjς συνόδου έν 

'Ιταλίι;ι καi προtρέπει ,,favete catholicis vestro more parentumque 
YθStrorum» (αύτ. 831), κατι:Χ τijv dρχαίαν μετάφρασιν, «συνέλθετε τοίς 

κα6ολικοίς τiρ ύμετέρφ πατρc[>φ Sftει». Ταϋτα άναφέρονται είς τiιν οίκου

μενικfιν σύνοδον αύτfιν κα&' έαυτην μάλλον η είς τfιν διiι τοϋ Ρώμης α~ίτη

σιν καt την δια τοϋ αύτοκράτορος σύγκλψην αύτfjς. το λύειν τα ζητήματα 

δι' οίκουμενικών συνόδων χαρακ:ηρίζεται ώ:;: πάτριον f:ftoς τών &.νατολι

κών. Οϋτως δ Λέων δΕν {}έ[ει η)ν αύ3εντίαν αίιτοϋ ύπεράνω τών οίκοuμ. 

συνόδων, άλλ' Ον τρόπον και δ Κελεστίνος 8-έτει αύτην έκ παραλληλου 

προς α~τάς. Τοϋτο iJCι φανn κάλλιον ΕΚ τijς ερεύνης τίjς εν τίi Δ' ο!κουμεν. 

συνόδφ {}έσεως τοu Ρώμης. 

Ένψ πρΟς τfιν έν Έφέσφ μονοφυσιηκην σύνοδον τοϋ 446 ούδεμίαν, 

ώς ε~ίδομεν, Qητfιν σύστασιν f:καμεν, Οπως άποφύγu τdς δσγματικdς συζη

τήσεις, τοϋτο -Επανειλημμένως Sπραξε προκειμένου περt της Δ' οίκ. συνό

δου (Migne 54, 934. 940. 941), δ ν τρόπον δε προκειμένου περi τijς μο· 

νοφυσιτικijς έκείνης συνόδου έπανειλημμέvως είχε συστήσει, ffiς βάσις τών 

εργασιών α~τijς να τεi!fi ή προς τον Κων/πόλεως Φλαβιανον γνωστij δο

γματικη έπιστολη; οϋτω καl νϋν γράφων πρΟς τfιν Δ' οίκ. σύνuδον (ι.tύτ. 

937) ζητεί να καi!οδηγήση taς εργασίας τijς συνόδου καi να bώση α~

ταίς ώρισμένην κατεύΒυνσιν. Άποφυγη δογματικών συζητήσεων καi fι δσ .. 

γματικfι .~πιστολή τοϋ Λέοντος {}rl Jiσαν oL δύο πόλοι, περi οϋς {}<Χ έι- τρέ

φετο ή σύνοδος. ΠρΟς τοUς άντιπροσώποuς αί1τοϋ δ Λέων ε1χε δώσει 

γραπτaς δδηγίας, δυστυχώς ομως δεν περιεσώ6η ήμίν το σχετικον i!γγρα~ 

φον. 'Εξ αύτοϋ δμως Εχομεν άποσπάσματά τινα καl είδήσεις, διότι οί πα

πικοi άντιπρόσωποι κατ α την πορείαν τών. έργασιών τfjς συνόδου Ελαβον 

&φορμi}ν ν~ &.νακοινώσωσί τινας τών όδηγιών τούτων. Οϋτως εύθUς Εν &ρ

χfi τΪjς πρώτης συνεδρίας, ό πρώτος παπικΟς άντιπρόσωπος Πασχασίvος, 

άπiιτησεν τΟν άπό τfjς συνόδου άποκλεισμΟν τοϋ ~Αλεξανδρείας Διοσκόρου 

δια τών λέξεων· «τοϋ μακαριωτάτου καl άποστολικοϋ έπισκόπου της τών 

Ρωμαίων πόλεως, κεφαλης δπάρχοντος πασών τών έκκλησιών, Εν αίς κ'α

τηξίωσε διαλαλijσαι, οπως Διό.σκορος μη συγκαiJεσiJii τ<;> συvεδρίφ, ε! δΕ 
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έπιχειρήσει τοίiτο ποιΥjσαι, έκβλη{}ε(η » (Mansi 6. 580 κ. έξ.). Όtε δ8 οί 

αύτοκρατορικοί άντιπρόσωποι f}ρώτησαν τΟν λόγον tfjς άπαίτήσεως ταύ. 

της, Ετερος παΠικΟς άντιπρόσωπος, ό Λουχήνσιος, είπεν· «πρόσωπον γΟ.ρ 

f}ρπασε κρίνειν, Οπερ ούχ έκέκτητο καl σύνοδον .έτόλμησε ποιijσαι, έπιτρο· 

πfjς δίχιχ τοϋ άποστολικοϋ ftρόνου, Οπερ οϋδέποτε γέγονεν; οUδ' έξΟν γε· 

νέσθαι» (Mansi 6. 581). Δeν πρόκειται βεβα(ως περί τi'jς συγκλήσεως τΥjς 

συνόδου, τ)ν ό Ρώμης άνεγνώριζε τι$ αύtσχράτορι, άλλό περί -τfjς Εν τfi 

συνόδω {}έσεως τών παπικών άντιπροσώπων, οϊτίνες Εν τfi έν Έφέοφ μο· 

νοφυσ~τικfi συνόδφ είχον μΕν παραστfi, δεν έπετράπη δμως αύτοίς ν~ άνα~ 
πτύξωσι δεόντως την έαυτών άποψιν και έν ταίς συζητήσεσι καl τfi λύσει 

tOU ζητήματος να καταλάβωσι τiιν πρέπουσαν α~τοίς {}έσιν. Άλλην όδη

γ(αν τοϋ Ρώμης προς τοu> &ντιπροσώπους α~τοίi πληροφορούμεθα έξ 

άφορμfjς τοϋ 28 κανόνος τijς συνόδου ταύτης, Οστις άπονέμει τψ Κωνjπό. 

λεως 'ίσα τif> Ρώμης πρεσβεία τιμi'jς. Έκ τi'jς &φορμΥjς ταύτης ό παπικος 

άντιπρόσωπο; Πασχασίνος είπεν· «ό μακαριώτατος καl άποστολικΟς έπί

σκοπος μετ& πολλι.Χ καί τοϋrο ήμίν Ενεrείλατο (καί άπΟ χάρτου άνέγνω): 

τΟν Ορον τών άγίων πατέρων μηδεμιιj: προπετείg έλαττοϋσ3αι ,η μειοϋσ{}αι· 

φυλαττέσ8ω τοιγαροϋν τοϋ i}μετέροu προσώπου ή άξία πάσι τρόποις έν 

ύμίν' κάν τινες τυχ;Ον πεποι{}ότες δυνάμει τών Lδίων πόλεων παραιϊαλείί · 

σαι Επεχείρησαν, τούτους έκβάλλεσ&αι κατc't τΟ τψ δικαίφ πρέπον» (Mansi 
7. 444). Ζήτημα εivαι κατ α πόσον ό Ρώμης Λέων έγνώριζεν η προ· 

έβλεπε την uπο τi'jς συνόδου μέλλουσαν να λάβη χώραν ψήφισιν τοίi 28°" 

κανόνος καt πι3ανώτερον φαίνεται r)μίν, Οτι ούτος προέβλεπε μόνον έπα~ 

νάληψιν τοϋ 3ου κανόνος τfjς Β' οίκ. συνόδου, Οστις τΟν Κωνjλεως Sθετεν 

&πλά1ς μετa τον Ρώμης και προ τοίi 'Αλεξανδρε(ας καί την έπανάληψιν 

ταύτην ηδελε πάντως να προλάβn, ζητών τfιν τήρησιν τοϋ κανόνος'· των 

πατέρων !jτοι τοίi 6ou τi'jς έν Νικαί\! συνόδου (325) κανόνος, οστις όμιλών 

περι τών έξάρχων άvαφέρει μόνον τΟν 'Αλεξανδρείας, τΟν Άντιοχείας:, και 

τΟν Ρο)μης, οUδεμίαν δΕ φυσικα μνείαν ποιείται τοϋ Καιν/πόλεως. ~Αλλ~ ή 

Δ' οίκ. σύνοδος δεν περιωρίσitη να έπαναλάβη άπλώς τΟν 3°ν καν. τijς Β' 

οίκ. συνόδου, άλλ' δπερείtεμάτισεν Εκείνον, δοϋσα τψ Κωνjπόλεως 'ίσα πρε: 

σβείιι τιμijς πρΟς τΟν Ρώμης. 1) οι παπικοί άντιπρόσωποι τΟ.ς σχετικ&ς τοϋ 

Λέοντος όδηγ(ας κατα μείζονα λόγον ή3έλησαν να έφαρμόσωσιν εtς την 

1) ~Άξιον παρατηρήσεως, δτι η σίινοδος γράφουσα τψ Ρώμης Λέοντι έχαρακτι1Qισε 
τό πράγμα &ις άπλijν έπικύρωσιν τού σχ_ετικοίi κανόνος τijς Β' οtκουμενικijς, «Sβε6αι.:, 

ώσαμεν δΕ καl τΟν τ&ν ρν" {150) δ.γίων πατέρων τ&ν εν ΚJ.τόλει συ\'αθροισθέντωνέπL 
τοϋ τijς εύσε6Όϋς μνήμης τοϋ μεγάλου .Θεοδοσίου κανόνα» (Migne54:, 956). πρ6λ. καl 
τiιν πρός τόν Λέοντα έπισt:Ολήν τοϋ α-ότοκράτορος (α\Jτ. 974). · 
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παρουσιαζομένην περίπτωσιν καl πρΟς αύτ&ς να ρu'ltμίσωσι τt)ν πολιτείαν 

αύτών. r~Ετερος παπικΟς άντιπρόσωπος, ό Αουκήνσιος, Επρόσ3εσεν- « ό 

lποστολιΚ'θς -θρόνος ήμών παρόντων προσέταξε πάντα πράττεσ8αι» (1\iansi 
7. 453) καί δια τi'jς παρατηρήσεως ταύτης i]ΙΙελε ν' &ποκρούσn τον περi ov 
ό λόγος κανόνα, ψηφισδέντα έν άπουσί~ αύτών, προσ3έσας «καl διι:Ι τοϋτο 

ε'ί τι δήποτε πρΟ τοϋ δικαστηρίου παρ& τοUς κανόνας τfι χ-θες ήμέρq. έπρά

χθ-η άπόντων ήμών, tfιν ύμετέραν όπεροχ;fιν αίτοϋμεν, &στε κελεϋσαι περι. 

αιρεθflναι, ίνα μη φιλονεικία τις έξ ήμών έγγένηται τούτοις τοίς ύπομνή

μασιν, άλλrΧ γινώσκειν ήμdς σαφώς, τί τι$ άποστολικψ καί πάσης Εκκλη~ 

σίας Επισκόπψ ένεγκεϊν· ϊνα αUrΟς η περl τijς οίκείας τοϋ {}ρόνου ϋβρεως 

η περί τijς &νατροΠης τών κανόνων δυνη3jj &ποφιjνασilαι» (Mansi, α~τ.). 

Άλλd τίς ή έν τfι συνόδψ &έσις τών παπικών άντιπροσώπων; ~ο αϋtο· 
κράτωρ μέλλων να σuγκαλέσn τfιν Δ' οίκ. σύνοδον είχε γράψει τέλη Αύ

γούότου η aρχaς Σεπτεμβρίου τοί• 450 τif> Λέοντι· •δια τijς συγκροτηθεί

σης ταύτης συνόδου, σοϋ αύ&εντοίiντος, μεγίστη είρήνη περl πάντας τσUς 

επισκόπους τijς κα3ολικijς πίστεως uπαρχθε(η» (Migne 54, 900 πρβλ. 908) 

καl μετ' .όλίγον την 22 Νοεμβρίου τc.ίδε· «εί άρέσκn τfι σfί όσιότητι έπ( 
ταϋτα τα μέριι παραyενέσftαι καl τfιν σύνοδοv Επιτελέσαι» (αύτ. 904). Δια 

τούτων ό αύτοκράτωρ δεν άποδίδει τψ Ρώμης τfιν σύγκλησιν τijς συνόδου, 

&λλα την προεδρείαν α~τi'jς. Ό Λέων γράφων τfιν 26 Ίουν(ου 451 προς 

τiιν σύνοδοv «beatissiωi PetΓi apostoli juι·e atque l1ono!'e seι·vato, 

adeo ut nos quoque suis ad hoc litte!'ίs invitaι·et, ut veneι·abili 
synodo nostι·aιn ρι·aesentiaιn μι·aebeι·ennιs,, (αίιτ. 937). κατα την 

άρχαίαν μετάφρασιν, «φυλαττομένων τψ itρόνψ τοϋ μακαριωτάτου Ρ:έτρου 

τοϋ αποστόλου τών τε δικαίων καί τijς τιμης Επl τοσοϋτον, ι:Ος και ήμάς 

ύπ' αUtσϋ πρΟς τοϋτο δι' οίκείων προτραπήναι γραμμάτων, έφ' Φ τε τfιν 

οίκείαν παρουσίαν ήμάς παρασχείν τfi άγί~ συνόδφ». eH ύπΟ tοίί αύτο

κράτορος πρόσκλησις τοϋ Ρώμης, δπως μετάσχη τfjς συνόδου, έν τfί έννοίq;, 

Οτι Ciνευ αUτοϋ δΕν ήτο δυνατΟν να σuνέλ{}u τότε οίκουμ. σύνοδος, f]το 

βεβαίως σεβασμος είς τα δίκαια τοίi {}ρόνου τούτου, &λλα βεβα(ως οχι μό

νον τοϋtο ύπαινίσσεται ένταϋ8α ό Λέων, &λλα καl τfιν είς αUτόν προσφο

ρ<Χv tfjς προεδρείας καl τιlς dλλας έν τfι έπιστολfί τοϋ αύτοκράτοψ ς φιλο · 

φρονήσεις. Ό Λέων γράφων τfιν 24 'Ιουν(ου προς τον α~τοκράτορα Μαρ

κιανΟν ζφ:εί ρητώς δια τόν πρώτον α\ιτοϋ &.ντιπρόσωπον, τΟν έπίσκοπuν 

Πασχασίνον, την προεδρείαν τi'jς συνόδου· «quia Vθl'O quidaω de fra· 

tΓibus ... contι·a tuι·bines falsitatis non valuere catholicaιn tenere 

constantiaιn, pι·aedictuω fratΓeω et coepiscopuω ωeuω vice ιnea 

synodo convenit ρraesideι•e, (α~ τ 931). Περί τοϋ α~τnίi πράγματος κάμη 

6 
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QηrO\• λόγον καί έ\• τft πρΟς riJν σύνοδο ν μ,•ομονευ3είσn έπιστόλίι· «taiiΊen 

in Ιιίs fratrii.Jus ... me synodo Yestra fraternitas aestinιet ρrae

sidere» (αύτ. 93ί), κατα την άρχαίαν μετάφραση•, «πλην έν τούτοις τοίς 

&δελφοίς ... έμΕ τfις συνόδου προεδρεύειν ή δμών άδελφότης ήγείσttω».-

Οί παπικοί άνηπρόσωποι πρ·iγμαη προήδρευσαν τfiς Δ' οίχ. συνόδου, τι1ς 

σuζηηlσεις Ομως καl τιΧς έργασίας αUτης κατ& τJιν έπικρατήσασαν συνή. 

&ειαν διηύδυνΟ\' οί άντιπρόσωποι τοϋ αUτοκράτορος. ~Ως γνωστόν έγίνετο 

διάκρισις έξωτερικijς καl έσωτερικfjς διεuftύνσεως τών έργασιών τfις συν

όδου, τfις πρώτης άσκουμένης δπό τών αϊιτοχρατορικftlν άντιπροσώπων, τfjς 

δευ(έρας ύπΟ &vωrέροu την τάξιν Επισκόπου η τών άντιη:ροσώπων αύτοϋ. 

·Όrι ή γ1•ώμη αϋτΙJ δΕν- εlναι άπλή Εφεύρεσις πρΟς συγκάλυψιν τής &ληflοϋς 

τών πραγμάτων flέσεως, δεικνύει αύτη ή Δ' οίκ. σύνοδος, firις γvωστσποιοίισα 

εις -ι:Ον Ρώμης τα πεπραγμένα- εγραψεν· «ώv όU μέν, Wς χεφαλη μελών, 

ήγεμόvευες έv τοίς την σύνταξιν έπέχουσι, την εϋνοιαν έπιδεικνύμενος, βα

σιλείς δε πιστο1 προς ε1οκοσμίαν έξηρχον » (αuτ. 952). Ό Λέων γράφων 
-τοίς έπισχόποις τών Γαλλιών περl τών άποφάσεων τfiς συνόδου ελεγεν· 

«nanι fι·at,ι·es ll1ei, qni Yice !l1ea oι·ientali synodo ρΓaesederunt» 
(αlιτ. 98i;). Οί αϋτοκρατορικοl ά\•τιπρόσωποι διηύ3υvον τας συζηηlσεις καl 

τΟς Εργασίας τflς συνόδου, οί δΕ παπικοi άντιπρόι.τωποι προ"ίστάμενοι της 

δλης συνόδου fιvέχθησαν τήν τοιαύτην άνάμιξιν τών αύτοκραtορικώv &.ντι

προσώπων, συμμορφούμενοι πρΟς τΟ έν τfi Άνατσλfί ιι:αflεστώς. -~ο Λέων 

γράφων τφ aUτσκρriτορι συνίατα, ώς ε'ίδομεν, να μ1Ί άvεχ8fι δογματικας 

συζητήσεις, &.ναγνωρ!ζων οϋτω την Εν ταίς έργασίαις τής συν<Sδου άνάμιξιv 

αυτοϋ, κατα πόσον δμω; τοϋτο έσήμαινε διαρκή καl σταflεριiν διεύflυνσιν 

τcί>ν Εργασιών τής συνόδου δια τών αUτοκρατορικάJν άι'ηπροσώπων μένει 

&όρισων. Έν πάση περιπτώσει iΊ διάκρισις έσωτερικής καi Εξωτερικi}ς δι

ευ8ύνσεως τών Εργασιών της συνόδου δΕν fιτο εύάρεστος τοίς :ωπικοίς 

&ντιπροσώποις, διό εδρον εύκαιρίαν να έκφράσωσl τΟ.ς ϊδίας αύτών άντιλή

ψεις χαί άξιώσεις. ΟUτω κατι( την τρίτην σuνεδρίαν τijς συνόδου, Οτε άπου

σία.ζον οί αύτοκρ. &ντιπb'όσωποι, ό παπικΟς άντιπρόσωπος Πασχασίνος 

είπεν· «8γvωσται πάvτως τfι 8εοφιλεί ταύτη σuvόδφ καΙ πρΟς τΟν μακά

ριον καl άπσσωλικΟν πάπαν Λέονεα 8εία γράμματα άπεστάλ&αι, &στε αύ

τΟν τίi άγίq; συνόδφ παρείναι καταξιώσαι, άλλ' Επειδή περ οϋτε τΟ τfjς 

άρχαιότητος 88ος εσχηκε τοίίτο, οϋτε τοίί γενικοϋ καιροϋ ή άνάγκη έπιτρέ

πειν έδόκει, την ήμετέραν βραχύτητα, &.v3' έαυτοίί τα τfjς &γίας συνόδου 

Επέτρεψε καl δια τοίίτο &ναγκαίόν έστι ταύτα, άπερ αv είς μέσον άχθfι, 

δι' ήμετέρας λαλιaς σχοπηllijναι> (Mansi 6. 984 κ. έξ.). Πράγματι δε 

κα-3' όλην την τ~ίτην συνεδρίαν καl Εξωtε{,>ικώς αί συζητήσεις καl λοιπ"αl 
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έργασίαι τής .συνόδου διηυθύ)Ο\'tΟ UπΟ tι1'J\' παπικών αντιπροσώπων καΙ 

δη τοϋ επισκόπου Πασχασίνου. Βεβαίως ούτος δΕν- έπε{}ύμεL καl δΕν είχε 

ζητήσει, ί·να μόνον κατα τ·t'Jν &πουσίαν τών αUτοκρατορικών &ντι.προσώπων 

διευ,δύνu καt τΟ.ς έξωτερικιlς τfις συνόδου Εργασίας, dλλα μόνον εις τοιαύτην 

περίστασιν εόρεν ευκαιρίαν να διατυπώση τi}ν &ξίωσιν αίιτοϋ ταύτην, flτις 

Ομως ε'ίσηκούσ{}η μόνον Εφόσον &πουσίαζον οί σύτοκρατορικοl &ντιπρό~ 

σωποι. Οίίτοι Επανελftόντες &νέλαβον αύθις την έξωτερικην διεύfl-υνσιν τών 

έργασιών τής συνόδου, τών παπικών αντιπροσώπων περιορισδένrων, ώς καl 

πρότερον, εις την έσωτεριχήν. 'Αλλ&. κατιi την παπικήν άντίληψιν ή ~<tέσις 

τοϋ Ρώμης καl τών άντιπροσώπων αύτοίi έv τfi συνόδφ δΕν ή το άπλΟΟς ή δέσις 

προέδρου αϋτής. ΤοVτο δείκνυται Εκ τών έπομέvων. Οί παπικοt &.ντιπρόσω 

ποι την καταδίκην τοϋ 'Αλεξανδρείας Διοσκόρου Εξέφρασαν δι&. τών λέξεων· 

αδ-&εν ό άγιώτατος καl μακαριώτατος &ρχ.ιεπίσκοπnς τijς με";'άλης καl πρε

σβυτέρας Ρώμrις Λέων δι' fJμών καl τijς παρούσης &γιωτάτης συνόδου 

μετ&. τοϋ τρισμακαριωτάτου καl πανευφήμου Πέτρου τοϋ "Αποστόλου ό 

θεμέλιος έγύμνωσεν αύτΟν τfjς τοίί Επισκόπου καl πάσης ίερατικfίς ήλλο

τρίωιίεν άξίας. ΊΌιγαροϋν ή άγιωτάτη αϋτη καi μεγάλη σύνοδος τ<! δό

ξαντα τοίς κανόσιν έπi τiρ μνημονευflένtι Διοσκόρφ ψηφίσεται» (Mansi 
6. 1048). Δια τών λέξεων τούτων προφανώς ή έπl τοϋ &ποστόλου Πέτρου 
έδραζομένη αυθεντία τοϋ Ρώμης τίllεται έχ παραλλήλου προς την αΜεν. 

τίαν τΥjς συνόδου. "Η 'δπΟ τοϋ Λέοντος τοίς έπισκόποις τών Γαλλιών πεμ· 

φ&είσα Εκ&εσις τών Εν τfί Δ' οϊκ. σuνόδφ παπικών &ντιπροσώπων περl 

μεν των όπαδών τοϋ Διοσκόρου λέγει: «ita ut nunc usque adlΊaere

ant et beatissiιno ρaρae et uniYeι·sali sanctoque concilio: qua de 
re sacι·osanctae coιnmunionis consecuti sunt ωedicinanι» (Migne 
54, 990), περ) δΕ τοϋ Διοσκόρου αuτοίi τάδε· «Unde S!ιllCtus ac beatis
siωus ρaμa caρut uniYeι·salis ecclesiae Leo, ρeΓ nos Yicarios suos, 
sancta synodo consentiente Petri aρostoli ψaedictus dignitate, 
qui ecclesiae fundamentnm et ρetra fidei, coelestis regni janitoΓ 
nnncuρatuι', eρiscoρali eunι dignitate nudaYit et ab οωηί saceι·
dotali oρere fecit extor!'eιn» (αur. 992). 'Εν ιiμφοτέροις τοίς χωρίοις 

ό Ρώμης καi ή οίκοuμενικη σύνοδος τίflενται έκ παραλλήλου, έν τψ δει•

τέρφ μάλιστα χωρίφ μετά τινος ύπσχωρήσεως της σημασίας τijς συνόδου· 

ό Ρώμης καfliιρεσε τΟν Διόσκορον συνευδσκούσης της συνόδου, Μ ή λη

σμονώμεν, Οτι 1'Ί Εχflεσις αUτη fιτο προωρισμέvη διd τΟ.ς Εκκλησίας τfις 

Δύσεως. 

· Ot παπικοl αντιπρόσωποι Bv τοί:; πρακηκοίς τfiς συνόδου ύ;:τ:έγραψαν 

ώς έξης ό μΕν Παοχασίνος καΙ' ό Βονιφάτιος ώς dντιπqόσω~οι «τοϋ μα· 
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καριωτάτου καί άποστολικοίί τη; οίκουμενικfjς έκκλησίας έπισκόπου πό

λεως Ρώμης Λέοντος», ό δΕ Λουκήνσιος ώς άντιπρόσωπος «τοϋ μακαρι

ωτάτου καΙ. άποnτολικοϋ άνδρΟς πάaης έκκλησίας έπισκόπου πόλεως Ρώ. 

μης Λέοντος> (Mansi 7. 136). 1). Ό 28 κανrον i.'μενεv i.'ξω τi'jς έπικυρώ

σεω; ταύτης. Τίς ή άπένανtι τοϋ κανόνος τούτου διαγωγη τοϋ Λέοντος; 

Ούτος γράφων τ(ρ αUτοκράτορι ηlν 22 Μαtου 452 8λεγεν· <(ut ausus 
iιnprobos unitati christianae pacique contrarios ab oιnni pieta
tis νestrae abdicetis assensιι» (Migne 54, 995), κατa την &ρχαίαν 

μετάφρασιν, «δπως τΟς έπιχειρήσεις τdς άναιδείς τdς έναντίας τϋ έvώσει 

καΙ. τfι είρήνn τών χριστιανών άπό πάσης συναινέσεως της ύμετέρας εύσε

βείας άποχηρύξητε». ~a αϋτοκράτωρ όJφειλε ν' άποκηρύξn τΟν κανόνα 

τοϋτον, άλλ' έν τίνι έννοίq; Ελεγε τοϋτο ό Λέων, {}ι:Χ 'ίδωμεν μετ' Ολίγον. 

ΠρΟς τόν Κωνjπόλεως Άνατόλιον ύπΟ την αύτfιν ήμερομηνίαν Εγραφεν· 

«et si qιιid usquaιn aliter quaιn illi statιιe1·e praesuιnitιιr, sine 
cιιnctatione cassatιιr' (αuτ. 1005), κατa τijν άρχαίαν μετάφρασιν, 

.:καl ε'ί τι ποτΕ άλλως, ηπερ αύτοί έτύπωσαν ( οί έν Νικαίq: Πατέρεr), 

έπιχειρη-θείη, Cίνεu άμφιβολίας καταργείται». 'Εν τfι φύσει τοϋ πράγμα

τος Εγκειται, Ο τι αί είς τοUς κανόνας της έν Ν ικαίq:. συνόδου άντιστρα

τευόμεναι άποφάσεις καταργοϋνται. 2) Τέλος πρΟς τfιν Πουλχερίαν ύπΟ 

τijv αuτljν έπίσης ήμερομηνίαv i.'γραφε· •consensiones νero episcopo
l'l1111 sanctoruιn caηοηιιιη apιιd Nicaeanι conditoΓιιuι regιιlis repιι 

gnantes, nnita nobis cuιn νestrae fidei pietate in irrituιn ωittiιnιιs 
et per· aιιctoritateιn.Petri apostoli, gene1·ali pΓοι·sιιs definitione 
cassanΊUS>> (αίJt. 1000). ΤUς είς τοiις κανόνας τής έν Νικαiq:. συνόδου άντι
στρατεuομένας αποφάσεις τών έπισκόπων, ήνωμένης μεθ' t]μών τfj; σης εϋ. 

σεβείας, άνενεργήτοuς καθιστώμεν καl τfι αύθεντίq. τοϋ dτrοστόλου Πέτρου 

όλοτελώς άκυροϋμεν. Δια της αύθεντίας τοϋ αποστόλου Πέτρου dκυρσί 

τόν κανόνα, ίνα Ομως καταστήση αύτόν &νεφάρμοστον χρfιζει της δποστη

ρίξεως τοϋ ~ϋτοκράτορος. Οϋτως ή αUθεντία τοϋ Ρώμης δύ~·αται ν' άνα

κυρώση διάταξιν οίκουμενικijς συνόδου, &λλι:Χ τοϋτο ό Λέων ι}ηtώς λέγει 

μόνον έν τfi πρός τfιν Πουλχερίαν έπιστολfi, ένι$ έν ταίς άλλαις τΟν κα-

1
) ΠερL τοϋ ζητήματος τfις ύπΟ τfjς σu·νόδου, τοϋ αύτοκράτορος καt τοϋ J{jπόλεωι; 

Άνατολίοu (Migne 54, 958 κ. έξ: 974. 984:. 1018. κ. έξ.) αίτήσεως, δπως ό Ρώμης έκ 

·νέου έπικυρώσυ τιlς ιlποφάσεις της συνόδου, καt τίς ή σημασία τfjς δο9είσης έπικυρώ

σεως (αύτ. 1028 κξ.), παραπέμπομε\• εiς F. Funk, Kirchengesc. Abhandl. Ι. 87 κ.έξ· 
2

) Πρβλ. Λέοντος έπιστ. πρός τοι'ις έπισκόποuς της συνόδου (21 Μαρτ. 453) «infir· 
muιn atque irrituιn erit» (αύτ. 1031), κατα τiιν Ο.ρχαίαν μετάφρασιν, «άνίσχυρον καί 
&.βέβαιον εσται». 

ι 
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νόνα τοϋτον {}εωρεί μdλλον άφ' έαυτοϋ Clκυρον. ~ο αύτοκράτωρ, ώς Εν τfi 

πρΟς τηJ- _Πουλχερίαν έπιστολfι Εξtlγησεν, δύναται έξωτερικώ; μόνον Εν τfι 
έφαρμογfi ~ύτοϋ να παρέμβ11 . tΩ; λόγου; τοϋ άκύρου η του άκυρωσίμου 
τοϋ κανόνος τούτου dναφέρει δύο· πρώτον, Οτι έθεσπίσ-8-η &πόντων τών 
παπικών άντιπροσώπων, και δεύτερον, δη κατα τfιν παπικ1)ν άντίληψιν 
άντεστρατεύετο είς τΟν eον της έν Νικαίq: συνόδου κανόνα. Ταϋτα άvα
πτύσσει έv τi'i προς τον Ά ντιοχείας Μάξιμον έπιστολi'i (11 'Ιουνίου 453) 
«quantunι libet aιnρlioι· ηuιηeι·ιιs saceΓdotιιιn aliquid μer quo · 
l'U·ιndaω subreρtionenι decernat. qιιοd illis trecentoι·ιιιn deceιn 

et octo Patruιn contitutionibus inveniatιιl' adve1'sιιιn, id jιιstit.ifle 
consideΓatione cassetιιΓ . quod ab illoΓιιn1 1·egιιlis et constit.n· 
tione discoι·dat, apostolicae sedis nιιωquanι poteι·it obtinere co\1-

, Λ~ ~ ... • ~ , ~~ ι sensum» .(αίιπ. 104.'>). Δι' αUτών ο εων αρνειται ν αναγνωρισn οχ 

μόνον τόν έν άποuσίq: τών άντιπροσώπων αύτοϋ ψηφισθέντα 28 κανόνα 
τfjς συνόδου, 1Χλλι:Χ καl τfιν είς τΟν ~Ιεροσολύμων έκχώρησιν τών τριών 

Παλαιστινών, ην καl αύτοl. o'L παπικοl άντιπρόσωποι είχον άποδεχft'Ω (πρβλ . 
Le Qιιien, τόμ. ΠΙ. σελ. 115 κ. εξ.). Δύο &νώταται αU3εvτίαι δεν ljτo 
δυνατΟν νά συνυπάρχωσιν, άλλ' έφόσον τΟ ζήτημα τοϋτο δΕν έτίθετ·.ι η 

δΕν έλύετο, α!. σχέσεις. τών δύο τούτων αύ8-εντιώ\' fισαν κατό. φυσικόν λό
γον άόριστοι καl άσαφείς καΙ α't συγκρούσεις μεταξU αύτών &ναιτόφευκτοι. 

Β. Κ. ΣΊΈΦΑΝΙΔΗΣ 



Ι<ΡΙΣΙΣ ΠΕΡ! ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΊΏ!\' 

ΜλΚΛΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑIΓΥΠΓΙΟΥ 

Περl τοU βίου καl τι7>ν συγγραμμάτων τοϋ xαtfl: τΟν τέταρτον μετιl. 

ΧριστΟν οίίilνα &κμάσαντος Μακαρίου tσίί Αi.γυπτίοu δαψιλείς εtδήσεις 

παρέχοuσιν ή μίν τα προλεγόμενα της Εκδόσεως τώv συγγραμμάτων αlηοϋ Εν 

τfι πατρολογίq.. τοίi I\':Iigne 1) καl τιi σχετικα περl τοϋ Μακαρίου εργα καl 

διl αί αϋτοτελείς περl αύτοϋ μονογραφίαι 2). 

'Εν τιj\ uπ' άριθμον 1267 χειρογράφφ της βιβλιο/Jήκης τοίί ήμεrέρου 

Πttνεπιστημίου ύπάρχει σύντσμός τις διαrριβι) περιέχουσα κρίσιν περl τών 

σ11γγρrι:μμάτων τοϋ Μακαρίου ύπΟ τfιν έ.:τιγραφηv «'Επίκρισις εiς τΟ έπι

γραφόμενον Μr.cκαρίφ τψ Αίγυπτίφ Εγχειρίδιον, Εξελέγχοuσα αύτΟ ώς νό~ 

ftoν ». ~Η επίκρισις αϋτη είνε ιiξία ίδίqς μελέτης καί σπουδfίς Εvεκα τής 

δξείας κριτικijς, ην έφαρμόζει έπl τών Εργων τοϋ Μακαρίου, κριτικ_ης, ήν 

σπανίως εδρίσχομεν έν τfi &νατολικfi έκκλησίq. τfjς ,έποχής, κα,<}' ην συν· 

εγράφη αϋτη. Βεβαίως δΕν δύναταί τις να δεχθfι 00ς δρθό.ς πάσας τΟς 

παρατηρήσεις τοϋ συγγραψέως τfi.ς Επικρίσεως ταύτης, Εν τούτοις δΕν δύ~ 

ναταf. τις εί μη νιΧ έχπλαγfί καl {}αυμάση τΟν τρόπον καl τi]ν 8λευ3ερίαν 

τijς άσκήσεως τfiς κριτικης καί dποδώσn τψ συγγραφεί αύτfiς τΟν πρέ. 

ποντα επαινον. 

Ι 

ΤΟ Uπ' &ριltμΩν 1297 χειρόγραφον τής βιβλιοltήχης τοϋ fιμεtέρου Παν

επισtημίου &ποτελούμενον Εκ φύλλων 131 iitoι σελίδων ήριθμημένων 262 . 

') Τόμ. 34. 
2

) Πρ6λ. PatΓologie νοη Otto Baτdenheweι· f.κδ. 1910 σελ. 221 καί έξης και 

εν τφ προτεσταντικφ και καθολικφ εγκυκλοπαιδικf'Q θεολογ•.κΦ λεξικφ έν λέξει 1\faca
Γius τά ιiφορό')ντα είς τόν βίον καί τά συγγράμματα τοϊι Μακαρίου τοϋ Αίγυπτίου καt 

τήν σχετικi]ν πρός αύτΟν φιλολογίαν, έκ δε τών ήμετέρων ηlν Φιλολογικiιν καL Κριτι

κηv ίστορίαν τοU Κ. Κον~οyΟνου [το μ. ΒΌ σελ. 497 έ. ] καi, τήν "lστορικi)\' διδασκα

λίαν τών πατέρων της έκκλησίας τοϋ Φιλαρέτ:ου, κατά μετάφρασιν ~εοφύ!:ου Παyiδα» 

[τομ. Β'. σελ. 337 έ.J Πρ6λ. έτι L. τratecoιιrt, La date et lΌrigine des ,,HomiJies 
spirituelles , attι·ibuθes a l\facaiι·e. Coιnptes rendus des sθances de lΆcade

mie des Inscriptions et Belles -- Lettres. Jιιin - Aotlt καί Theol. Reνue 19 
(1920 σ. 324) Α. Juliclι,er, Gel1eiligte Ketzer έν Protest, Monatsh. (5 - 6 """ 1921 
σελ. 65-75). 

(~-
' 

I 

Κ. Ι. Δυοβουνιώτου-Κρίσις περt τών συγγραμμάτων Μακαρίου τοϋ ΑίγυπτLου, 81 

μήκους 0,24 καt πλάτους 0,17, έγράφη τιj\ 1783, &ς γίνεται δi'jλον έχ τοίί 

προτασσbμένου άκολούltου ποιήματος· 

~Εν έτει τιfι χιλιοστφ τών έκατόν έπτάδι 

τφ τρίτφ όγδοηκοστφ και τοϋ μηνδς είκάδι 

έλαφη6ολιών δ' ό μήνJ όπερ και έν τφ τέλει 

τής βί6λου ταύτης γέγραπται1 ίδέτω Οστις θέλει 

αϋτη ή βίβλος γέγραπται παρά τοϋ Πυλαιμένου, 

.Σπαρτιάτου νηφαλίου τε τούπίκλην καλουμένου» κ. τ. λ 

καl τfίς άκολού3ου έν σελίδι 139 σημειώσεως: 

«qψπγ' 'Ελαφη6ολιώνος είκάδι 

έν Βουκουρεστίφ τijς Δακίας » 

ΤΟ περιεχόμενον τοϋ χειρογράφου τούτου είνε τΟ &κόλου8ον· 

1. (σελ. 1-139) "Εuστα/Jίου καΙJ' Ύσμινίαν καi Ύσμίνην δριiμα». 

2. (σελ. 141 - 155) «'Επίκρισις ε!ς το έπιγραφόμενον Μακαρίφ τiρ 

ΑΊγυπτίφ έγχεφίδιον έξελέγχουσα αύτΟ ώς νό&ον ». 

3. (σελ. 155 -164) « Ε!ς το περt παίδων άyωγiiς τοϋ Πλουrάρχου 

έπι8εωρήματά τινα ». 

4. (σελ. 165- 217) 'Παράφράσις riiς rοίο 'Ομήρου 'Ιλιάδος παρa 

Νεοφύτου Iεροδιακόνου ». 

5. (σελ. 221- 259) « Περi ποσότητος διχρόνων ». 

6. (σελ. 260-261 ). Τεμάχιον άνευ έπιγραφijς περιέχον 

α έρμηνείαν είς τΟ έν άλλήλοις καl παρ' dλλήλοις λεχ8Εν ύnΟ 

τοϋ Θεολόγου έν τψ τοϋ μεγάλου Βασιλείου έπιταφίφ λόγφ »; 

σύντομον 

Γρηγορίου 

Τών 8ργων τούτων, τΟ πρώτον εtνε τΟ γνωστΟν δριiμα τοϋ Εϋστα3ίου 

η ΕuμαΙJίου τοϋ Μακρεμβολίrου, δπερ [εχει 1]δη τύποις έκδο&i'j. 1) Το 

δεύτερω• εϋρηται καl Εν άλλοις χειρογράφοις, ών άξιομνημόνευτον εlνε τΟ 

uπ' &ρι3μον 6026 rοίί καταλόγου τών χειρογράφων τοίί ΆΙJωνος τοίί 

Λάμπρου 00ς αποδίδον αύτό είς τΟν Νεόφυτον τΟν διδάσκαλον « Είς τΟ 

Μακαρίου τοϋ Αίγuπτίου έyχειρίδιον Επίκρισις τοίί Νεοφύτου διδ[ασκάλου] 

μετ α ίδιοχείρων διορθώσεων 1~. το τρlτον εϋρηται και έν άλλοις χειρογρά

φοις, επεται δΕ: συ\'ή3ως τfjς έξηγήσεως είς τΟ περl παίδων άγωγijς τοϋ 

Πλοιιτάρχου τοϋ Νεοφύtου τοϋ Καυσοκαλuβίτου, -ι) έξ ού ήδύν~τ<) τις νCt 

Ι) Πρβλ. Κρουμβάχερ Ίστορ. τi'jς βuζ. λογοτεχνίας κατό. μετάφρ. Σωτηριάδου 

τόμ. Β' σελ. 729 έ. 
2) Πρ6λ. τΟ ίιπ' άριθμόν 651 χειρόγραφον τοϋ κατnλόγου τοϋ Litziσa σελ. 365 

,:'Εξήγησις είς τQ περι πι:ι.ί~αιν άγωγης τον pοφωτά,τοv διδασκά~ου κυρίου -κυρίοu 
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σuμπεράνη Οτι καl τα έ:τι-Βεωρήματα είς τΟ περl παίδων άγωγfjς τοϋ 
Πλουτάρχου εχουσι γραφη UπΟ τοϋ αύτοίi Νεοφύτου. ΤΟ τέταρτον εϋρηται 
Επίσης καl έν άλλοις χειρυγράφοις άποδιδόμενον είς τΟν Νεόφυτον τΟν 
ίεροδιάκονον. 1) το πέμπτον ε1νε μέρος γραμματικης πραγματευόμενον περl 

τfjς ποσότητος τών δι χρόνων, καl τΟ έκτον είνε συντομωτάτη τι; έρμη

ν ε ία τοϋ έν &Ηήλοις καl παρ' &λλήλοις τοϋ Γρηγορίου τού Θεο1.6γου 

καταλαμβάνουσα μίαν μόνον σελίδα. 

!Ι 

Τών Εν τφ ήμετέρφ χειρογράφφ περιεχομένων εργων ένδιαφέ_ρει ήμάς 

ένταϋ&α τΟ δεύτερον, τΟ φέρον Επιγραφήν «'Επίκρισις είς τΟ έπιγρσφό

μενον Μακαρίφ τψ Αίγυπtίφ Εγχειρίδιον έξελέγχουσα αύτΟ ώς νό-8ον». 

"ΥπΟ τίνος έγράφη ή Επίκρισις αϋτη μαν3άνομεν έκ τοϋ ύπ' άρι8μ0ν 

6026 χειρογράφου τοϋ καταλόγου τώv χειρογράφων τοϋ • Α Ιtωνος τοϋ 

Λάμπρου, έν τψ όποίφ έπιγριίφεται αϋτη « Είς τΟ Μακαρίου τfjς Αίγυ

πτίου εγχειρίδιον Επίκρισις Νεοφύτου διδ[ασκάλουJ». Κατ& ταϋτα ή Επίκρι

σις αίJτη έγράφη ύπΟ τοϋ Νεοφύτου τοϋ διδασκάλου. Τίς Ομως ό. Νεό 

φυτος ο-δτος καl πότε f]κμασε δέν γνωρίζω, είκάζω μόνον δτι δ Νεόφυ~ 

τος ούτος δ διδάσκαλος ε!νF δ Νεόφυτος ό Πελοποννήσιος δ Καυσοκα· 
λυβίτης, Οστις, 6>ς γνωστόν, έπl μ~κρΟν διετέλεσε διδάσκαλος. Τήν είκασίαν 

μου ταύτην στηρίζω έπl τοϋ δτι ό ήμέτερος Νεόφυτος διέμεινεν έν 'Ά8ωνι, 

ενίtα είδε τΟ χειρόγραφον, Οπερ άναφέρει, 2) ώς καl ό Νεόφυτος ό Καυ · 

σοκαλυβίτης, καi f:γραψεν έν ίδίφ εργφ άπόδειξιν Οτι οί οίκουμενικοl τΥjς 

Νεοφύτου Πελοποννησίου τοϋ καi Καυσοκαλυ6ίτου» (φύλ. 45) καl «εtς τΟ περί παίδων 
άγωγης τοϋ Πλουτάρχου Επιθεωρήματά τι·να» {φύλ. 75). 

1
) Πρ6λ. τΟ ύπ' άριθμΟν 648 χειρόγραφον τοϋ καταλόγου τοϋ Litzica σελ. 363 

(I Παράφρασις τ.i]ς τού <Ομ1}ρου Ίλ1άδος παρCt Νεοφύτου ίεροδιακόνου». ~ Αξιον ση· 

μεω\σεως f'fνε Ενταίiθt.ι δτι καί Εν τφ χειρογράφφ τούτφ, ώς καί Εν τι"ρ ήμετέρφ, 

ύπάρχει ή παράφρασίς μόνο\' τοίι Α' καi Β' τής Ίλιάδος, 'ίσως διότι Ο Νεόφυτος μό· 

''ο" τα δύο ταύτα γράμματα τfις 'Ιλιάδος παρέφρασεν. ΈCtν ό Νεόφυτος ού'ως είνε 
ό γνωστΟς Νεόφυτος ό Καυσοκαλυβίτης η άλλος τις, δΕν Υ''ωρίζομεν, πάντως ή παρά

φρασις αύτοίι είνε r'iξία προσοχfjς καί μελέτης. "Οπως οί &ναγν&σται λά6ωσιν tδέαν 

τινό τfjς παραφράσεως ταύη1ς παραθέτω τήν άρχ1)ν α\ιτfις «Φράσο\' μοι, ώ μοtισηγέ

τις θεά, την τοϋ Άχιλλέως όλεθρίαν Ορ'f11'', 7l>:ις μυρίων συμφορώ'V τε καt θρήi:~ων 
κατό. βουλην &ς εiκός τοϋ ΔιΟς τοίς 'Έλλησιν Εγέ'\'ετο αίτιοι: πολλ&ν ιiγαθών ήι_ιώων 

τάς μΕν &,•δρείr•ς ψυχάς εtς "4-δου παι'απέμψασα, τΟ. δΕ Qωμαλέα σώματα κυσi τε 
και πd.σι τοϊς οlωνοίς θεμένη κατά6ρωμα €ξ δtου η'\ν &ρχην €ρίζοντες διηνέr.θησαν 
άλλήλοις δ τε βασιλεUς Άγαμέμνων καi δ θεi:ος Άχιλλεύς». 

2
) c'Α,~λ' ώ.; έyΟΟ άqχαίψ τινί ~ειροyράψφ έν "'~θων~ ~νέτυ;φν•! 
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έκκλησί~ς διδάσκαλοι δέν αποδέχονται τελείciν ένταϋ{}α άπαλλαγην τών 

πα8ών 1καl όλικήν έλευ3ερίαν, 1) ώς ό ΝFόφυτος ό Καυσοκαλυβίτης έν τfι 
'-

έπιτομfi τών κανόνων αύτοϋ. 2) Καl ό τρόπος δf τοϋ σκέπτεσ3αι καl 1i 
γλώσσα τοϋ ΝεοφUτου τοϋ διδασκάλου όμοιάζουσι πολU πρΟς έκείνα τοϋ 

Καυ,οκαλυβίτου. • Αλλως τε ό Νεόφυτος ό διδάσκαλος, δ συγγραφεiις rijς 

ήμετέρας Επικρίσεως, ηκμασε κατd. τΟν δέκατον Ογδοοv αίώνα, ώς κατα

φαίνεται έκ τijς ύπ' αίιτοU χρήσεως τΥjς Εκδόσεως τών εργων τοϋ Μακα· 

ρίου, τfiς γενομένης κατd τdς άρχας τοϋ δεκάτου δγδόου αtώνος fιπΟ τοϋ 

Γεωργίου Pritius. 3) Κατ& τΟν δέκατον Ο~·δοον Ομως αίώ\•α Ενα μόνον 

Νεόφυτον διδάσκαλον γνωρίζομεν, είς τΟν όποίον {}(t ήδύνατο ν& &ποδο-θft 

εργον τοιαUτης άξίας, οίον ή ήμετέρα Επίκρισις, τΟν Καυσοκαλυβίτην. 

ΠΙ 

~σ Νεόφυτος φρονεί έν γενικαίς γραμμαίς τό άκό/,ου{}α περl τών ερ

γων, τών άποδιδομένων είς τόν Μακάριον τΟν Αίγύπτιον. 4) .Τα .έν δuσl 

τόμοις έκδο-Βέντα f:ργα τοϋ Μακαρίου τοϋ Αίγυπτίου, έκτός τών έν μέσφ 

άποφflεγμάτων, δέν έγράφησαν {!;τ~ αύτοϋ, διότι ό πρώτος τόμος, ό πρΟ 

τών ά:Ποψ8εγμάτωιι, εlνε συνοπτική τις μετάφρασις tοϋ μετ& τα άποφθέ-

1
) «'Αλλ' ούδΕ ην τό ηιευδεπίγραφΟ\' Εκείνο βι?λίον Εν άπάσαιc:: μικροϋ ταίς δ μι· 

λίαις πρεσβεύει τελείαν Ενταϋθα άπαλλαγην τ&ν πuθlίη•· καl δλικΎjν έλευθερίαν Ο.ποδέ· 

χο\•ται οί οίκουμενικοl της Εκκλησίας διδάσκαλοι, ώς &λλοχοϋ ήμίν ίκανώς Ο.ποδέ~ 
δεικται». 

2) Πρβλ. Κ. Δυοβουνιώτου, 'Εκ τ&'V νομοκα,•ο·νικ&ν χειρογράφων της βιβλιοθήκης 

τοϋ ήμετέρου Πανεπιστημίου τό. υπ' ιiριθμόν 1457 καl 1458 Εν τ'[ί Έ6δομηκονταπεν

ταετηρίδι τfι.ς Ριζαρείου εκκλ. σχολης (Εν Άθήναις 1920) σελ. 185 έ. 

S) <Q ήμέτερος συγγραφεύς παρατηρεί «'Επl τούτοις ίστέον, ου μην άλλΟ: καί 

προσεκτέον δrι τοϋ γραικολατινιστί Εκδεδομένου Εγχειριδίου έπ' Ονόματι τοϋ Μακαρίου 

· τοϋ ΑΙγυπτίου εiς δύο τόμους, παρεκτΟς τ&'V έν μέσφ Ο.ποφθεγμάτων, διτιρη,Jένου». 
Εtνε φανερόν δτι πρόκειται περί τής εκδόσεως τού εργου τοϋ Μακαρίου, tf}ς γενο

μένης ύπό τοίί Γεωργίου Prit.ius Εν Λειψίι;t τφ 1714, της προηγουμένης Εκδόσεως, 

της γενομένης τψ 1698 καί 1699, μη δυναμένης νά ληφθfί ύπ' δψιν, καθ' δσο\• ό Νεό· 
φυτος έχει ύπ' Οψιν του εκδοσιν καθ' η" αί όμιλίαι τοϋ Μακαρίου άποτελοϋσι τόν 
δεύτερον τόμον καί ούχi τΟν πρώτον ώς Ε" τfί Εκδόσει τοϋ 1698 καl 1699. 

4) <Ως γνωρτόν κατό τΟ'V Oudin ύποστηρίξαντα διό. πολλ&ν έπιχειρημάτων την 
γνώμην του, αί πεντήκοντα δμιλίαι, αί ά:ποδιδόμεναι εiς τΟ\' Μακάριον, καί διό. την 
παρό τοίς ιiρχαίοις Επικρατούσα\' περl αVτ&ν σιωπην καί ώς άπόζουσσι τfjς τ&ν Πε

λαγιωιών κακοδοξίας είνε ύπο6ιιλιμαϊαι, οϋrε ύπό τοϋ Μακαρίου τοϋ ΑΙγυπτίου, ούτε 
υπό τοϋ προηγουμένου αUτ;οϋ Μακαρίου, ούτε ύπό τοϋ Μακαρίου τοϋ Άλε'ξανδρέως 

συγγραφείσαι, άφοϋ καΙ. οί τρεϊς ούτοι ήκμασαν πρΟ των Πελαγιανών. Ό Oudin απο
δίδει αίιται; είς Μάρκόν tινα άσκηtήν, χρηματίσαντα μαθητην τού Μακαρίου Άλεξα-ν

δρέως καt άκμάqα\"~α πεqi τό, μέσα της ε' έκατονtαετ;ηρίδος, 
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γματα δευτέρου τόμου μετά τινωv πολλαχοϋ προσ8ηκών, Επομένως δΕ\• 

έγράφη ύπΟ τοϋ αύτοϋ, τοϋ γράψαντος τΟν δεύτερον, ό δΕ δεύτερος γέμων 

τών δυσσεβών δογμάτων τών Μασσαλιανών, πάντως έγράφη ίιπό τινος 

Μασσαλιανοϋ 8ελ1]σαντος να συστήση τΟ έαυτοϋ Εvγον δια τοϋ όνόματος 
τοϋ Μακαρίου τοϋ Αίγυπτίου. Κατιi ταϋτα τ& Εν δυσl τόμοις έκδο&έντα 

Εργα τοϋ Μακαρίου trπαρεκτΟς τών έν αύτοίς γεροντικών άποφ&εγμάτων 

καl ών ό &ββdς Μακάριος περί τε αύτοϋ καί Clλλων διηγείται γερόντων» 

εlνε νόθα. Ώ; φαίνεται, ό γράψας τΟ δεύτερον βιβλίον ψευδώς τιfι Μακα

ρίφ Εγραψε καl τό πρf0τον ψευδώς τιfι Σuμεωv τψ μεταφραστfi, διότι δΕν 

fiτo δυνατόν ό ΣυμεcΟν δ μεταφραστfις vd μεταφράση, Επομένως καl να 

οίκειοποιη&fi, τα τών Μασσαλιανών δόγματα, άτινα, ώς έν τφ δεuτέρφ 

τόμφ, περιέχονται και έν τψ πρώτφ. ~Εκτός Ει:Χν δεχflfj τις δτι δΕν πρό

κειται περl τοϋ γνωστοϋ Εν τfl Εκκλησίιt Συμει:Ον τοίί μετ<tφραστοϋ, άλλΟ 

περl άλλου τινός Μασσαλιανοϋ, μεταφρασ"tοϋ καl τούrου χλη&έντος, ώς 

μεταφράσα\'tος tό ψευδώς είς τόν Μακάριον &ποδιί\όμενον Εργον. 1} «cιΟτι 

δΕ ού του μεγάλου πατρός Μακαρίου τυγχάνει τό έπl τΟ όvόματι Εκείνου 

Εκδεδομfνον βιβλιάριον, μαρτυρεί καl ό Σουtδας, Οστις είω8ι:Ος καi όπόσα 
οϋ μην &λλ& καl όποία έ'καστος τών παρ· αύrφ καrωνομασμένων &νδρών 
συνέγραψε καταλέγειν, Εlιαγρίου τοϋ τψ Μακαρίφ τfιν πρακτικfιν φιλοσο

φίαν μαθητεύσαντος άπαριΗμεί καl τα συγγράμματα, περl δΕ τοϋ Μακα

ρίου Οτι καl συνέγραψέ τι ούδόλως λέγει· είπε γαρ ιiν ε'ίπερ». 

IV 

Έκ τών μέχρι τοίίδε άναπτυχΗ·έντων γίνεται δfίλον δτι ό Νεόφυτος 

-θεωρεί τα Εργα, τα &ποδιδόμε,,α είς τΟν Μακάριον, πλfιν τών &ποφ8ε

γμάτων, ώς νό8α, τfιν γνώι..ιην του δΕ ταύτην στηρίζει Επl τών ίδεf7>ν τi1Ίν 

Μασσαλιανών, τ&ς όποίας εύρίσκει περιεχομένας Εν τοίς Εργοις τοϋ Μα· 

~) ο:'Εμοl δΕ δοκεί ώσπερ ή τοiί β' τόμου οίίτω καl ή του α' Επιγραφη νόθος εtναι· 

ό γι'tρ τΟν β' τ<fι :Μακαρίφ ψευδεπιγράψας, ούτος οtμαι καΙ. τΟν πρ&τοΥ, την τοiί 'δευ· 

τέρου φημί μετάφρασιν, Συμεffiν τfj) μεταφραστή ψευδεπέγραψε. Που γό.ρ δλως πρΟς 

του μεταφραστοiί Σuμεffiv τc':t τών Μ(Lσσαλιανών μεταφράζειν ταύτΟν ειπείν Lδιοποιεί

σt},ι;ι Εί μή τις ι έγοι Συμεων1)ν μέν καλεϊσθαι καΙ. τΟν τfις ιιεωφράσεως πατέρα ού 
μήν είναι τΟν καΟωμιλη μένον τfι έκκλησίq. μετα pραστήν, άλλον δέ τι να Μασσαλια,•όν, 

δι' ην δέ έ;τ;οίησε τοU ψευδεπιγριiφου βιβλιαρίου μετάφρασιν μεταφραστή ν παρά τοίς 

Μασσαλιανοϊς έπονομασθi)\'αι πρΟς άντιδιαστολi}ν οίμαι Συμεώνος τοϋ παρ' αύ-ιοίς 

·νέου Οεολόγοιι, ούτινος έγΟΟ πείθομαι εLναι μιΊλλuν η παντΟς Ο:λλου καί τΟ τ<ρ μεyάλψ 

Μακαρίφ έπιγριι..φόμενον έγχειριδιον. Εί δΕ μη α'(ιι;Qi} έκεί,•ου, τινός γε τοι ;ι;άντωs 

τών όμοδόξων Εκείνοu.ο, 

I 
I 
• 
I 
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καρίου., Τοϋτο, έvνοείται, Επl τοϋ Οποίου στηρίζει ίδί~ την γνώμην του ό 

Νεόφυ:Ό-?. περl τfjς νοθείας τών Εργων τοϋ Τh1ακαρίου, Επρεπε νΟ: &ποδείξη. · 

Πράγματι δΕ διd μακρών καi λεπτομερώς αποδεικνύει κατd την &κόλου~ 

8ον μέ3οδοv- άναφέρει πρώτον τας δοξασίας τιίηι Μασσαλιανών Εκ τοϋ 

περl αίρέσεων συγγράμμcτος 'Ιωάννου τοϋ Δάμασχηνοίί 1) χαl Επειτα προσ · 

παι!Jεί νCι &ποδείξη Ο τι αί δοξασίαι rιί &.ποδιδόμεναι -δπΟ τοϋ Δαμασκη · 

νοϋ είς τοUς ΜασσαλιανοVς ύπάρχουσι κal έν τοίς Εργοις τοίς ά.ποδιδομέ

νοις τψ Μακαρίφ. Κατd τΟν Νεόφυτον αί κυριώτεραι τών δοξασιόη• τών 

Μασσαλιανών, τών άναφερομένων ύπΟ τοϋ Δαμασκηνοϋ, συνεπτυγμένως 

είνε α'L &κόλου&οι. 

1) «Συνοικείν φασιν έν τψ &ν{tρώπφ τό τε άγιον Πνεϋμα καl τΟν 

σατανdν μετ& ~ών δαιμόνων ένυποστάτως .κοινωνικήν τε είναι τi]v τών άν~ 

{}ρώπων φύσιν τών τflς ΠΟ\'ηρίας πνευμάτων ώς μηδΕ τοUς Άποστόλοvς 

καδαρεϋσαι τfjς τούτων ενεργείας». 

2) «ΤΟν ιϊνfiρωπον μήτε τψ βαπτίσματι τε/,εισί'σ-θαι ώς καl μετα τΟ 

βάrcτισμά φασι συμπεφυρμένον τfi άμαρτίq., μ1lτε τίi τών -θείων μυστηρίων 

μεταλήψει καΒαίρεσ&αι τfιν ψυχήν, άλλι:Χ μόνη τfι παρ' αύτοίς σπουδηζο

μένη εύχfί τΟν κατ' αύτοUς εύχόμενον δυνατόν αίσθάνεσ8αι εν ψt'Χίi τοιαύ

της ti)ς τοϋ ούρανίου νυμφίού κοινωνίας, οίαν αϊσ8άνεται η γuνη εν τfi 
συνουσίg τ6ϋ άνδρός, δέχεσ{}αί τε αίιτΟν έξ άποκαλύψεως αίσθητώς έν 

-θε'ίκfι όποστάσει τΟ άγιον Πvεϋμα έν πάσ11 π/.ηροφορίq. καl Ενεργεί~». 

3) «uΟτι δεί δύο κτήσασ6αι ψυχδς τόν σω8ησόμενον, μίαν τf]ν κοινiιν 

τοίς ·&ν&ριόποις καί μίαν τfιν έπουράνιον, ής ούκ άνευ φανεροϋσ8αί τε 

αύτφ τΟν Σωτfjρα ~ν φωτί». 

Τών ίδεών τούτων τfιν πρώτφι εόρίσκει ό Νεόφυτος, έv τοίς έξης 

χωρίοις τών Εργων τών ά.ποδιδομFνων είς τΟν Μακάριον, ώς άκολούΗως. 

«Κοινωνfιν μΕν γαρ εf.ναι την τών άνθρώπων φύσιν τών τfίς πονη~ 

, , ( ' β' ' ζ' _ο.' ' ~ ' εφ ιγ' καl όμιλ ριας πνευματων, τομ, ομ. κ κεφ. ιυ και ομ. κστ κ . • 

μγ'- κεφ. η' Ενώ καl τών 'Αποστόλων πλαγίως πως καθάπτεται τοϋ μΕν 

Πέτρου ώς δiiflεν κατεγνωσμένου, τοϋ δΕ Παύλου καl Βαρνάβα ώς πα· 

ροξυνtlέντων &Ηήλοις τόμ β· ομιλ. κζ' κεφ. ι' καΙ ομιλ. ι ζ' κ εφ. ζ' καt τόμ. 

α' περl ύψώσεως τοϋ νοΟς κεφ. ιζ') ». 

«Τfιν τών Εναντίων πνευμάτων πονηροϋ τε φημl καί &γα&οίί, φωτΟς 

καl σκότους, χάριτος καΙ άμαρτίας Εν τ(ρ άvf}ρώπφ συνοίκησιν κακοσχόλως 

Προχειριζόμενος τΟ καl τΟ φώς Εν τfi σκοτίg φαίνει, (τόμ. β' όμιλ. στ' 

κεφ. στ' καl όμιλ. ιζ' κεφ. δ' καl δμιλ. κζ' χεφ. ιθ' καl όμιλ. μγ' κεφ. η' 

') Πατ~ολ. Migne τομ. 94 σελ. 729 έ. 
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καl τόμ. α' περl τελειότητας Εν πνεύματι κεφ. δ' καl περl ύψώσεως νοΟς 

κεφ. ιγ' καi ιδ' καi περt &γάπης κεφ. ιβ' λ' καi λα')>. 

«Την ψυχf]ν μη Εχουσαν τΟν ΧριστΟν Εvοικον έν αίσ8ήσει καl πάση 

πληροφορί~ κατοικητήριον είναι πάσης άντικειμένης δυνάμεως, (τόμ. β' 
< λ 0 ο ' β I \ I ι \ "λ -~ ' ' β') ομι . κη κεφ. α και και τομ. α περι ε ευvεριας νοος κεφ. ι ~. 

την δε δευτέραν έν τοίς έξijς. 

«Την ψυχfιν οϋτω κατ' α~ίσflησιν οtόν τε κοινωνείν τiρ ούρανίφ νυμφίφ 
e e ' - ~ δ ' ( ' β' < λ 1 s-ι ' e λ λ ' ' ' ως η γυνη τφ αν ρι, τομ. ομι . ιη κεφ. ~:. και ομι . η κεφ. ε και 

όμιλ. με' κεφ. στ' και δμιλ. μιC)' κεφ. δ' καl τόμ. α' περί άγάπης κεφ. ηΌ 

ιγ'. ιδ' καl περl έλεuι!)ερίας νοΟς κεφ. όστάτφ)». 

«ΤΟν βαπτισ8έντα συμπεφ1•ρμένον είναι τfι dμαρτί~ καl μετ& τΟ βά

πτισμα πλαγίως πως ύπαινίττεται (τόμ. β' όμιλ. ιε' κεφ. ιδ')». 

«ΤΟ δS δRχεσ&αι εϊτ' ο.Ον έλλάμrι:εσ&αι τΟν εύχόμενον έξ άποκαλύψεως 

αίσΗητώς την itεϊκην Uπόστασιν τοϋ dγίου Πνεύματος έν πά~n πληροφορί~ 

καl ένFργείιt καί ώσπερ έν κατόπrρφ την Χριστοϋ μορφi]ν όρ<iν έν τiρ ήγε., 

μονιχψ ένσωμάτως είτ' ο-δv σωματομόρφως πλεισταχοϋ &v ε-Βροις τοϋτο παρ' 

αUτψ λεγόμενον (τόμ. β' όμιλ. δ' κεφ. ια' καl ι γ, καl όμιλ. η' καl ι γ' κεφ. β' 

καi όμιλ. κη' κεφ. ε' καt όμιλ. λζ' κ εφ. ζ' καt δμιλ. ),{}' κεφ. α' καi όμιλ, 

μζ' κεφ. ια' καΙ δμιλ. μδ' κεφ. α' καl τόμ. α' περl τελειότητος έν πνεύματι 

κεφ. ια' καl περl δψώσεως τοϋ νοΟς κεφ. στ', ζ, η' καΙ περt άγάπης κεφ. 

ζt Ι .Q. I \ \ ~λ _(.}, I \ t β' ' β 0 ο ' δ'\ 
ι , κη κu και περι ε ευυεριας νοος κεφ. ια 1 ι και κ , κγ και κ 1». 

Καl τfιν τρίτην Εν tοίς έξfις. 

>Τfιν δi; τών δυοίν ψυχών κτijσιν (τόμ. β' όμιλ. λβ' κεφ. στ' καi {}' 

καl όμιλ. "Κ κεφ. γ' καi όμιλ. μδ ι κεφ. η' καl τόμ. α,, περl άγάπης κεφ. 

ια' καl περ( έλευllερίας νοος κεφ. ι β)'. 

ΑfJται εlνε α'l κuριώτεραι ίδέαι, 1) αί περιεχόμεναι έν τοίς Εργοις τοϋ Μα· 

καρίοu, έφ' .I>v ό Νεόφυτος νομίζει οτι δύναται να στηρίξn dσφαλώς τfιν περi 
νοθ-είας τών Εργων, τώv άποδιδομένων είς τΟν Μακάριο,•, γνώμην του. 

eH έξέtασις κατ& πόσον ή γνώμη αϋτη τοϋ Νεοφύτου είνε δρ8ή, i]τις 

Μ i'jγεν ήμάς &ναγκαίως είς λεπτομερij dνάπτι•ξιν τijς διδασκαλίας τοiί 

Μακαρίου, itέλει άποτελέσει τΟ 8έμα έτέρας μελέτης. 

Κ. Ι. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩτΗΣ 

1
) 'Άλλας τινdς δευτερευούσης σημασίας άναφέρει ό Νεόφυτος εκ παρέργου «τΟ 

γό.ρ τCις ψυχdς καΙ. τοUς άγγέλους λεπτοσωμάτο1Jς ε!'\'αι λέγεη• καl ψυχη,, εχειν τοUς 

&γγέλους (ψuχαίς γάρ φησιν άγίων καί άγγέλων συγκυρνiί.ται σοψατούιJε\'0'\' τό θείον) 

παρίημι {τόμ. α' πόρl ύψώσεως του νοΟς κεφ. στ' καί τόμ. β' όμιλ. στ' κεφ. ια'), ώσαύ· 

τως και τΟν έν τfi έκκλησί~ προσφερόμε,•ον άρτον καί ο!νον ιlντίτυπα εϊναι τοίι σώμα

τος καί τοϊί αiματος τού Χριστού (τόμ. β' όμιλ. κζ' έρωτ. ιζ'):ιο, 

.. 

~. 
I 

ΕΊΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛ. ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑΝ 

Α'. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕκτΩΝ 

Ή σπουδαιότης τiiς έπιστημονικης μελέτης τών νέων έλληνικών διαλέ

κτων κατεδείχ8η κυρίως δια τών μεγάλων περl την μεσαιωνικfιν καl νέαν 

Έλληνικfιν έρευνών τοίί διδασκάλου μου κ. Γ. Χατζιδάκι. 

Δια τuύτων κατέστη όφδαλμοφαν€ς Οτι, πλην της Ciλλης έπιστημονικfiς 

ώφελείας, καl πλεί~ τα κενά τijς γραπτijς παραδόσεως τijς έλληνικijς γ).ώσ· 

σης, ίδί~ τfίς μεσαιωνικfjς-τfjς καi έλλιπέστερον παραδοδείσης-περιόδου 

αίιτijς δύναται να πληρώση η μελέτη τijς νέας Έλληνικijς καt τών δια

λέκτων αύtfις και Οτι αϋτη είναι όδηγΟς πολύτιμος καl έν πολλοίς άπα

ραίτητος καi δη καl ό μόνος προς έξακρίβωσιν πολλών ζητημάτων τijς 

&νελίξεως καi τijς \στορίας τfjς γl.ώσσης μας. 

Έκ τfjς κατανοήσεως τf]ς &ληδείας ταύτης προi]λδεν &ς έπl τΟ πλεί

στον ή έξέτασις οUκ όλίγων μfχρι τοϋδε γλωσσικών ίδιωμάτων τfις νέας 

eΕλληνικης. 1) Είς την περαιτέρω Ερευναv Εναπόκειται να συμπληρώσn τας 

γενομένας ηδη περl τΟ:ς νέας ήμών διαλέκτους μελέτας καl οϋτω να προ~ 

αγάγη τήν νεοελληνικην διαλεκτολογίαν είς πλήρη καl σuστηματικην μελέ

την τijς νεωτέρας περιόδου τfις γλώσσης μας. 

"Εν llεμελιώδες ζήτημα αίιτijς, το της δ.ρχijς τών νέων §λληνικών δια

λέκτων {}έλω έπ•χειρήσει να έξι-;τάσω συντόμως έν τοίς έπομένοις. 

Το ζήτημα τοϋτο ιiπησχόλη •εν !]δη &ρκετοvς γλωσσοδίφας. 

Ό κ. Ι. Ψuχάρις ') λέγων ~τι 'la formation du gΓec· moden1e 
semb.le un phθnomθne tout ι~ecent» Uποδηλοί φυσικα Οτι καl αί νεο .. 

ελληνικαl διάλεκτοι άνε.πtι'•χθησαν ώσαύτως κατΟ: τοUς νεωτέρους χρόνους. 

Ο Heisenberg ') δέχεταt ο τι «eine sprachlicl1e Sonderent,vicklung· 
beginnt in den Vθl'Schiedenen Teilen des Reiches (τfjς Βι•ζαντινijς 

αίιτοκρατορίας) so viel wiι· bis j etzt eι'kennen kδnnen, erst dann 
'vieder, als die alles zentralisierende Macht der Hauptstadt (τijς 

1) 'Ίδε τήν έν τέλει τής πραγματείας βι6λιογραφίαν. 
2

) Ι. Psiclιari, Essais de Gramnιaire histoι·ique neogτecque. Ι. Paris 1886 
σ. 184. 

3J Α. Heise1~berg, Dialekte und Umgangssprache im Neugriechischen. Μϋn~ 
chen 1918 σ. 20. 
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Κωνστανηνουπόλεω,) erschiittert wiι·d. Erst daιιπ, (!ίτοι μεcι'ι τijν κατa 

τΟ 1204 μ. Χ. άλωσιν τf'ις Κωνjπόλεως ύπΟ τών Λατίνων, άπΟ τών &ρχών 

δηλ. τοϋ 13ου α!. και έξijς) so scheint es, eιιstelωπ aus der byzaιιti
ιιisclιeιι Vulgiiι-sρι-aclιe die ιιeugι·ieclιisclιeιι Dialekte». 
Ό Ρ. Kτetsclιnιeι· φρονεί όριJότερον, 1) ώς 8έλει δειχθi'j κατωτέρω, 

δη ή ,dialektische Differenzierung des Spatgriechischen in ihι·en 
Anfangen, betι·achtlich alter sclιeint», !]τοι Ικανώς προγενεστέρα τών 

χρόνων, ε'ίς οϋς ό Heisenbeι·g &.νάyει την γένεσιν τών διαλέκτων. 

Ό κ. Γ. Χατζιδάκις διδιiσκει 2) δτ:ι «πάντως η &.νάπτυξις αύτών (τών 

νεοελλ. διαλέκτων) άνάγεται είς χρόνους ίκανώς άρχαίοvς, άφοϋ κατα τΟν 

ΙΔ' αίώνα ή Κυπρία διάλεκτος άπαντ~ Εν ταϊς Assises τελείως &νεπτυ. 

γμένη και άφοϋ !]δη πρότερον κατα τον J20V ή τοϋ Προδρόμου iμφανίζε

ται ήμίν κα&' όλοκληρίαν νέα Έλληνική». ~ο Meillet όρίζει σαφέστερον 

τΟν χρόνον τfiς άναπτύξεως τών νεοελληνικών διαλέκτων «Ainsi se sont 
developpes des le VIJJe - JXe siecle ap. J. C. au moins, et 
sans doute avant, les parlers gι·ecs modenιes 3)». 

~Ωσαύτως καl ό Α. Tlιunιb δέχεται Οτι ή διάκρισις τών νέων διαλέ

κτων «jedenfalls schon iιn Laufe des eι·sten clιι·istliclιen Jahι·tau

sends begonnen hat 4). 

Ό δΕ G. Meyer, &.ποδίδων τΟν ίσχυρότερον τοvισμΟν τών βορείων 

tδιαψιiτων «eineιn fι·emden ethnologisclιen Substrat, aber lωinem 
slavisclιen, sondern eineιn auf deι· Balkanhalbinsel 1•iel alte
ren», 5) 1]τσι εLς 8πίδρασιν τfjς γλώσσης τώv άρχαίων Θρq.κών καl τών 

τούtοις συγγενών φύλων, 6) ύποδηλοί Οτι καl ή άπόσχισις τών βορείων 

ίδιωμάτων &0. ηf}χισεν άπΟ τών μέσων περίπου της πρώτης μ. Χ. χιλιετη. 

ρίδος 7). 

') Πρβλ. Glotta, ΧΙ (1921) σ. 232. 
z) Γ. Χατζιδάκι, Σύντομος Ίστορiα της Έλλη'\•ικής γλώσσης. 'Αθήναι 1915 σ. 114• 
3 ) Α. Meillet, Linguistique historique et Hngu. generale. Paris 1921 σ. 125. 
4 ) Α. Tl~un~b, Die neugriechische Literatuι· (έν Kultur' der Gegenwart, Teil 

Ι, Abteilung JX (1908) σ. 250 πρ6λ. τού αύτοϋ καi Die griechische Sprache im 
Zeitalter des HeiJenisn1us. Strassburg 1901 σ. 166. Ίδ. καi IF.-Anzeiger ΧΧΙΙ 
(1908) σ. 33 καl Ν. Jahrbiic!1. f. d. lcl. Altertum, 1906 σ. 259. 

') Πρβλ. G. Meyer, Neugriecl1. Stud. Π σ. 2. 
6) ! !ρΟλ. Α. TJ~u1nb, Die griech. Spι·ache im Zeitalteι· des Hellenismus σ.144. 
7) την μελέτη ν τοίί Hesseling, De Kρine en de oude dialekten van Grieken-

Iand. Yerslagen en Mededeelingen der Κ. Akad. van Wetensch. Afdeeling Let
terknnde IV, 7. Amsteι·dam 1900 σ. 133-169 δΕν f]δuνήθην να έχω πρό δq;θαλμών 
κατό. η)ν σύνταξιν της Ο:.νό. χείρας πραγματείας. 

... 

' Γ 

' 
t'; ri. Άναγνωστοπούλου-Περl τfις 6.ρχης τών νέων έλληνικών διαλέκτω\', 95 

Πuία εκ τών άνωτέρω γνωμών είναι δρ8ή; Af_ νεοελληνικαl διάλεκτοι 

1]ρχισαν; κατ& τα &νωτέρω, να άvαπτύσσωνται κατα τοUς πρcότους αίώvας 
τοϋ Βυζ~~τινοϋ ~ΕλληνισμοU η κατό. τοlις τελευταίους αίf'Ονας αUτοϋ η 
μήπως άκόμη βραδύτερον, rjτοι κατα τοUς μετό: την u Αλωσιν σκοτεινοUς 

καΙ δυσχειμέρους χρόνους; 

Προτοϋ άπαντήσωμεν είς τα &νωτέρω, άνάyκη νc'ι παρατηρηθfl Οτ:ι δΕν 

φαίνεται Επισtημοvικώς όρflΟν να τίθενται τεχνητα κάl πολλάκις αύ&αfρετ:α 

Ορια καi στω3μοl είς τijv ίστορικi)ν Εξέλιξιν γλώσσης τινός, ι:Ος συνήθ-ως 

γίνεται, διιi πρακτικοUς ίδίως λόγους. Εlναι πολύ δρ&ότερον δια την προσ

ήκουσαν κατανόησιν παντΟς γλωσσικοίί φαινομένου νιi παρακολουfΗ}ται 

τοUτο καθ' Ο λ ην την έξέλιξίν του καl να Ερευνώνται έπιμελώς τα διάφορα 
αΥτια κατιi τt)ν γενετικην σειράν των. 

Οϋτως,. &ν δf:v άπατώμαι, πρέπει να Εξετάσωμεν καl τfιν γένεσιν καL 
άνάπτυξιν τών νέων έλληνικών διαλέκτων. 

Είναι γνωστΟν Οτι ή &ττικfι Κοινfι Εξέβαλεν Εν διαστήματι Εννέα σχε_ 
δΟν αίώνων, ητοι περf.που κατό. τΟ μεταξiJ τοίί Μ. 'Αλεξάνδρου καt τοίi 

'lουστινιαν()ίί χρονικΟν διάστημα, .πάσας σχεδΟν τιlς άρχαίας έλληνικό.ς δια

λέκτους 1) (πλijν τijς εtς τijv Τσακωνικήν διάλεκτον 1ξελιχ8είσης &ρχαίας 

Λακωνικfις) καί κατέστη οϋτω σUv τψ χρόνφ πανελλήνιος γραφομένη δ.μα 

καl όμιλουμένη. 

Άλλd τΟ μέγα τοϋτο διιi τΟν μεταγενέστενον eΕλληνισμΟν &γαιtόν, tl 
άπόκτησις όργάνσυ πανελληνίου συνεννοtlσεως, δέv Επέπρωτο &.τυχώς vιi 

δωτηρηθfi lπi πολύ. Ώς διδάσκει ό \Vhitney 2) ,η άποτριβή διαλεκτικών 

διαφορών καί ό σχηματισμΟς νέων διαλέκτων, είναι τα δύο κύρια φαινόκ 

μενα έν τfl 'Lστορίft τfις γλώσσης, cϊτινα καί διαδ~χονι:αι &.διαλείπτως άλληλα, 
καit' δσον αί έξωτερικαί περιστάσεις βοη&οϋσι τd:ς πρΟς άφομοίωσιν 

η τιlς πρΟς διαφορd:ν τάσεις». Τοϋτο dκριβώς συνέβη καl είς τfιν Έλ~ 

ληνικiιν γλώσσαν. Έξωτερικαl περιστάσεις καl , ποικίλα άλλα αιτια συνετέ

λεσαν είς την Εκ νέου διάσπασιν αύτrjς. Παραλλήλως πρΟς την έξάπ/,ωσιν 

τfiς Κοινής καl τfιν ένοποιόν Ενέργειαν αϋτης fiρχlσαν ν<l έπενεργοϋν κατ' 

άvτίστρnφοv λόγον καl οί διαλυτικοί παράγονtες αύτflς. 

ΔΕ:ν είχεν άκόμη κατακρατήσει τελείως καl πανrαχοϋ 1) Κοινη καl δεν 

είχεν είσέτι Επισυμβfj η πλήρης μετατροπη της Έλληνιχfις &.πΟ άρχαίας είς 
>•έαν διιl τών (προ τοϋ 300 μ. Χ. περίπου) συντελεσθεισών μεγάλων φωνη

τικών &λλοιώσεων (ίδί~ τfjς άπαιλείας τfις. άρχαίας προσφδίας καl Εξισώ. 

1
) Πρβλ. Γ. Χατζιδάκ1, Άκαδημ. Άναγνωσμ. Α' 72 κέξ. καί ΜΝΕ, Α' 4.06. 

2
) Πρβλ. Whitney-Χατζιδάκι, Συγκριτ. Γλωσσικijς σ. 252. 
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σεως μακρών καl βραχέων, τijς μεταβολijς τών διφ/Ιόγγων ε!ς άπλοϊiς φ/Ιόγ
γους καl της άπωλείας τών πνευμάτων), όπότε _γεγονός σπουδαιότατον καί 
κρίσιμον διd την ίστορίαν της Ελληνικfjς γλώσσης καl φιλολογίας, ό 
'Αττικισμός, r}ρχισε να διασπQ: αίιftις τf-ιν πρΟς πλήρη ένότητα χωροϋσαν 

υ.ληνικi)ν γλώσσαν. Ή ίσχυρ& τάσις πρΟς δουλικην καl δη γλωσσικfιν κυ· 

ρίως μίμησιν τών αττικών συγγραφέων τό>ν δοκίμων χρόνων, η &καταγώ
νιστος Qοπ·η πρΟς τΟ &κράτως άττικίζειν δΕν περιώρισε τfιν όλεδρίαν καl 

χωριστικi}ν αύτfjς Επίδρασιν είς την σUν τψ χρόνφ αύξανομένην άπομά · 
κρυνσιν τοϋ γραπτοU λόγου άπΟ τοU προφορικοϋ· συνεπήγαγεν άναμφιβό
λως καl τd άναπόφευκτα άποτελέσματα τfjς βα-θείας ταύτης διακρίσεως t}τοι 

την είς νέας διαλέκτους βα&μιαίαν άπόσχισιν της όμιλουμένης. 

Τουτέστιν καθ-' δν χρόνον ό γραπτΌς λόγος Επήγνυτο τρόπον τινd καl 
έκανονίζετο κατd τΟ μάλλον η ήττον αύστηρότατα κατα τα d.ττ~κα πρότυπα 
τοϋ Ε' καl Δ' αίώvος π. Χ. καδ' Ολην σχεδΟν την μεσαιωνικήν περίοδον 

τfiς Ηληνικfjς γραμματείας, «ή λαλουμένη γλώσσα Ολως έλευ8έρα Εβαινεν 

ίδίαν όδΟν καl άπεχωρίζετο τfις άρχαιοπινούς γραφομένης καl διεσπάτο είς 

τοπικd:ς διαλέκτους dνεπί6λεπτος καl άνεπιη}ρητοςt. 1) Έdν )ίχνη τών δια· 

λεκτικriJν τούτων στοιχείων σχεδΟν είπείν δΕν άπαντοϋν είς τα διασωflέilτα 
κείμενα τfις α.'. μ. Χ. χιλιεrηρίδο;, δΕν πρέπει Εκ τούτου να συμπεράνω
μεν δτι όλωσδιόλου Ελειπον εν τfi μεσαιωνικΌ όμιλοuμέντl• άλλ' δτι ιΧπε .. 

κλείοvτο αύστηρώς ύπΟ τοϋ άττι;ιίζοντος γραπτοϋ λόγου, Οστις άπο
κρυσταλλω8ε1ς ε\.ς μονότονον Εν τοίς πλείστοις στερεοτυπίαν ήδυνάτει να 
παρακολουΗfi τός κατιi τόπους βαθμιαίας &λλοιώσεις τfίς λαλουμένης. Οί 
άναζητοϋντες τΟ.ς άρχΟ.ς τών νεοελληνικών διαλέκτων εϊς τους τελευταίους 
αίώνας τού μεσαιωνικοϋ· ~Ελληνισμοϋ παραγνωρiζουν, φαίνεται, την δια

λυηκfιν έπίδρασιν, fιv άναμφιβόλως έξήσκησεν είς την Κοινην ό Άττι .. 
κισμός, τοϋ Οποίου η Επικράτησις Εμεινεν άπαρασάλευτος κα&' Ολον τΟ 
δπερχιλιετΕς διάστημα τfiς μεσοχρονίου ήμών ίστορίας. 

Είναι άλλως τε γνωστΟν Ο τι αί άρχαίαι διάλεκτοι δΕν είχον Ετι Εντελώς 
8ξαφανισθfi δτε r}ρχισε ·να πνέn ό λίψ τοϋ Άττικισμοϋ-ή Εκβολiι τών δια
λέκτων, ώς διδάσκει ή ιστορία τών γλωσσών, δΕν είναι δι' δλας όμοία χαl 
ταυτόχρονος. "Αλλαι μΕν Εξ αύτών Εκβάλλονται γοργότερον, άλλαι δΕ: διΠ 
πολλους και ποικίλους λόγους άντέχουν έπl :περισσότερον χρόνον 2) - καl οϋ
τω ποικίλα διαλεκτικό στοιχεία, περl ών &έλει γίνει κατωτέρω ό προσή
κων λόγος, κατέστη δυνατΌν να παραμείνουν όριστικώς πλέον και να Qιζο-

1) Whitney- Χατζιδάκι, Συγκριτ. Γλωσσικfις σ. 261. 
~) Ιlρ6λ. Γ. Χατζιδάκι:ν, έν Τεσσαρακοη·αετηρίδL Κόvτου σ. 10 κέξ. 
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βολήσο}JV ε'ίς ηνα ίδιώματα ίδίως είς τα Ποντικά, τ& Καππαδοκικά, τό 

της ΚύπQΟυ κ.λ. τα στοιχεία ταϋcα άπετέλεσαν τους πρώτους διαλεκτικοUς 

τρόπον τινι:Ι πυρήνας, τα πρώτα σπέρματα, είς τα όποία προσετίδεντο σUν 

τψ χρόνφ καl νεόπλαστα διαλεκτικι:Ι γνωρίσματα καl νέαι έκάστοτε φωνη

τικαί, μορφολογικαl καl λοιπαl κατα τόπους δ1ακρίσεις. 

Είς τfιν περαιτέρω άνάπτυξιν τών ίδιωματικών καl ίδιορρύθ-μων έπε

κούρησαν καl ποικίλα ϋ.λλα ίστορικα και λοιπα α"ίτια. 

ΤΟ d.χανΕς τfίς βυζαντιακfίς αυτοκρατορίας καl ό χαλαρΟς πάντοτε σύνο 

δεσμος τών διαφόρων άπ' άλλήλων λίαν d.πομεμακρυσμένων καl γεωγρα

φικώς διεσπασμένων χωρών αύτijς, ή έλλιπfις συγκοινωνία, ή κατι:Ι καιροiJς 

παρεμβολ1Ί καl Ενσφήνωσις ποικιλωνύμων καl d.λλοφύλων Επιδρομέων με .. 

ταξv τών έλληνοφώνων πλη{}υσμών τοϊi κράτους, 1) ποικίλα γεγονότα εξω

τερικα καl Εσωτερικ& συγκλονίσαντα έκ βά&ρων τοίίτο και άναστείλαντα 

χα&' όλοκληρίαν καΙ. έπl μαχρΟν χρόνον πάσαν φιλολογικην και πνευματι

κfιν κίνησιν, τΟ πενιχρΟν καl έλλιπΕς της κα-Βόλου έκπαιδεύσεως, περιορι

ζομένης γενικώς είπείν είς στοιχειώδη τινα άνάγνωσιν καl δη κειμένων 

Εκκλησιαστικών είς γλδ">σσαν άττικίζουσαν, -8& συνετέλεσαν &ναντιρρtlτως είς 

τfιν Επl μάλλον καΙ μdλλον έλευδέραν καl άβίαστον άνέλιξιν τfις μεσαιω _ 

νικflς όμιλουμένης καΙ. είς την βα3μιαίαν Επίδοσιν τών διαλεκτικών δια· 

φορών αUτfjς. 

'Όσον άφορQ: τd περl τfjς έκπαιδεύσεως άνωτέρω λεχ3έντα &ρκοUμαι 

ν' &ναφέρω τοiις μετα την βασιλείαν τοϋ ΊουστινιανοU χρόνους. ~g έλληνικfι 

παιδεία καl ή έλληνικfι φιλοσοφία, ώv τέκνον γνήσιον Ε&εωροUντο αί 

συνταράξασαι την βυζαντινfιν κοινωνίαν αίρέσεις, &πώλεσαν βα8μηδ0ν 

τf]ν γοητείαν καl τfιν τιμήν, τfjς όποίας ήξιοϋντο πρότερον, καi ό Ίουσ-tι

νιανΟς άντιπροσωπεύων τfιν περl τfjς ελληνικflς παιδείας καl φιλοσηφίας 

&ντίληψιν τijς έποχης του έδεώρησε φρόνιμον καl άναγκαίον να κλείση τός 

πύλας τών μεγάλων καi όνομαστών φιλοσοφικών Σχολών τών Ά&ηνών. 

Την ~κ τούτου προελ8οϋσυν άπαιδευσίαν συνεπλήρωσαν όλίγον κατόπιν 

αί &ραβικαl κατακτήσεις χωρών Ελληνικών, Εν αίς ηκμαζον κέντρα πε .. 

ρίβλεπτα έλληνικijς παιδεία; ('Αντιόχεια, 'Αλεξάνδρεια κ.λ.) καl δη το μα

κρΟν καl UπΟ τi}ν Εποψιν τfίς πνευματικfiς ~ινήσεως τελείως αύχμηρΌν 
χρονικΟν διάστημα τοϋ εΊ.κονομαχικοϋ σάλου. «~ο πελώριος πνευματικΌς 

ποταμός1 Ον παριστάνει ή ελληνικη λογοτεχνία άπΩ τοϋ eΟμήρου μέχρι τών 

ήμερών ΜεχμΕτ τοϋ κατακτητοίί, ποτΕ δεν άπεξηράν&η τόσον τελείως οί1τε 

1) Πρ6λ. περi τού παράγοντο~ τούτου τfις διαλεκτικής άποσχίσεως Η. Paul1 

Principien d. Spι·ach\viss." Halle 1920 σ. 46. 
7 
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έπί τόσον μακρΟν χρόνον, ;Jσον καtd τοVς δύο τοUτους αίώνας (650-850 
μ. Χ., ilτοι τοUς αίώνας τών είκονομαχικών έρίδων). Ή flύρα,~εν σuγγρα
φικfι σιγ~ έντελώς. Λέων Ο ''Ίσαυρος 8κλεισε τfιν έν Κωνjπόλει Άκαδημίαν 

καl μολονότι τΟ λεγόμενον, Οτι καl αϋτην την βιβλιο{}ήκην αύτfjς παρέδω

κεν είς τΟ πίίρ, είναι η έπινόι1σις η παραποίησις τfiς &ληflείας, &λλ' είναι 

ένδεικtικΟν τfjς πράξεως, ής Ε3εώvουν αύτΟν οί μεταγενέστεροι ίκανόν. Ό 

αtΟ:ιν τών είκονομάχων δΕν fιτο μόνον δια τιiς είκόνας δλέ-&ριος, άλλ& κai 
όιd η)ν παιδείαν. 1) » 'Ε Ο. ν είναι άλψΊές, Ο πως καl πράγματι είναι, Ο τι ή 

σχολ·η καl 1l φιλολογία είναι ίσχuροl παράγοντες 2) τής γλωσσικης έ\·ότητος 
c ' .. _Q. δ' ~ , , ενος εuνnυς, εν αφισrαται τις της &λη3είας, αν μη άπατώμαι, ίσχυριζόμε-

C/ c ' τ ~- " ~ , , , νσς οτι οι σκοrεινοι ουτοι αιωνες, οι απονεκρωσαντες και φιλολογικην πα-

ραγωγfιν καl παιδείαν και πάσαν σχεδΟν πνευματικfιν κίνησιν, πρέπει να 

'~εωρη3οϋν καl διιi τiιν ίσrορίαν τών νεοελληνικών διαλέκτων ώς αίώνες 

γοργοτέρας καi μεγαλυτέρας άναπτύξεως τών διαλεκτικών παραλλαγών καΙ 

-εύρuτέρας &ποσχίσεως τών κατd τόπους ίδιωμάτων. 

Καl είναι μΕν dλη-&fς Cτι δΕν πρέπ~ι νd παραγνωρισ8fl καl ό άντίρρο

πος είς την διαλεκτικην ταύτην dπόσχισιν παράγων, ητοι ή έvοποιΟς καΙ 

άφσμοιωτικη Επίδρασις, fιν Εξήσκει είς την μεσαιωνικfιν δημώδη ή λαλου

μένη είς τi]ν παρα τΟν Βόσπορον μεγάλην καl περίλαμπρον πρωτεύουσαν, 

«τοUς Παρισίοι~ς τοϋ Βυζαντινοϋ κράrους, κάίιλιον είπείν σύμπαντος τοίί 

(iνατολιχοϋ κόσμου» κατd τΟν χαρακτηρισμΟν τοϋ KrutnbachelΊ τijν βασι

λίδα τών πόλεων, της Οποίας ή συγκεντρωtικiΙ τάσις καl δύναμις δΕν πε~ 

ριωρίζετο μόνον είς την πολιτικήν, διοικητικην καl. έκκλησιαστικi]ν Οργά· 

νωσιν τοϋ dχανοϋς κράτους, άλλά, ώς είναι φυσιχόν καl εl.ς τΟν κοινωνικόν 

καλλιτεχνικόν, έπιστημονικόν, φιί,ολογικΟν βίον το~ ΕΗνους καl δη καl εί~ 
την γλώσσαν αϋτοϋ. 3) "Αν ευ της ίσχυράς έvοποιοϋ Επιδράσεως τfi; έν 

Κωνσταντινουπόλει όμιλουμένης έπl την μεσαιωνικΤιν ημών γλώσσαν, 

αϋτη χωρισθείσα ηδη, ώς Ελέχδη, δια βαθέος χιiσματος άπΩ τοϋ γραπτοϋ 

λόγου {}(Χ διεσπάτο 'ίσως διd τοUς &νωτέρω καtαλέχftένtας λόγους κατd τοUς 

μαχροUς αLώνας τοϋ Μεσαίωνος oU μόΥον είς ποικίλας διαλέκτους, άλλ& καl 

είς χωριστdς νεοελληνικός γλώ.σσας, δπως η δημώδης λαεινικfι εl.ς τός νεο
λατινικδς η QωμανιΚ'ιiς η λατινογενείς κλη8είσας γλώσσας. 'Αλλ' άπΩ της 

1) Krunιbachω· · Σωι:ηριάδου, Ίστορ. tijς βuζανt. λογοτεχνίας Α', 2 σ. 20. 
2) Πρ6λ.J/1eillet, I..inguistique histoι·ique et ling·uistique gθneι·ale. Paι·is 1921 

σ. 12L «-C'est le rδle de l'Bcole et de la litteι·ature de mainteniι· Ies unitBs lin· 
guistiques une fois crMes». 

8 ) Πρβλ. Α. Heisenberg, "Ένθ. άν. σ. 19. 
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όμολογίας ταύτης μέχρι τfl; άρν1lσεω; τών νεοελληνικών διαλέκτων πρΟ 
τοίi 13ου αL. μ- Χ. 1l &πόστασις είναι, νομίζω, μεγάλη. Αί νεοελληνικυl 
διάλεκrοι είχον ηδη προχωρήσει tκανώς κατd τΟ διάστημα της πρώτης 

χιλιετηρiδσς. ιl.ι' δ δεν κρiνω μετa τσu Kl'etschmer κα~· δλα &κριβij τa 
ύπ_Ο τοϋ Heisenberg Εν θ. &ν. σ. ΖΟ λεyόμειια « 'Venn ,vir aus deι~ 

ganzen iibeι· Yiele J alll'llundeι·te sich eι·stι·eckenden spl'achlicllen 
EntΙvic]{lung von del' justinianeiscllen Zeit bis in das 12. Jal1ι·· 
l1undeι·t llinein Z1vaι· einige Denloηiilel' der allgeιneinen Vnlgiil'· 
sρι·acl1e besitzen, abeΓ ,yeder in deι· YOΓnel11nen odeι· g·eι·ing·en 
LiteΓatuι· nocl1 in iΓgend eineι· Uι·l{unde einen einzigen Satz 
iibeι·liefeι·t finden, deι· eine Existenz eines ansgebildeten, lolcal 
indiYidnell gestalteten Dialel{ts e!'lcennen liesse, so ist es viel· 
leicllt l'iclltiger, niclJt das Felllen der Zeιιgnisse zιι belclag·en, 
sondel'n den Sclllnss zιι ziel1en, dass die Denloniileι· fehlen, ΙΙ•eil 
den lo]{a]en Mundaι·ten ιιοc!ι die staΓ!cCΙι c!ιa1'alcte1'1:stiscfω1ι 

Uιιte?"sclιiede felιltωι, die sie bezeugen lcδnnten". 
•Αδρό διαλεκτικd γνωρίσματα είχον κατό τΟ μάλλον η ήττον πρΟ μα

κροϋ άναπτυχftη. Καl liν τα βυζαντιακ& κείμενα κατα τΟ πλείστον σιωπώσι 
δι& την ίσχυρ&ν πρωτίστως έπίδρασιν της λογίας, τijς άττικιζούσης γρα

:π:τfις γλώσσης, η &ψευδfις μαρτυρία τών νέων έλληνικiδν διαλέκτων δύνα· 
ται έν πολλοίς ν' άναπληρώσu τfιν σιγfιν τών βυζαντινών χρονογρ(iφων 

καl άλλων συγγραφέων. Καl Οντως δΗΊ της μελέrης τ.Jύτων 1
) ή έκ τών προ~ 

τέρων πι8ανfι 8εωρη8είσα διαλεκτικη aπόσχισις της βυζαντινfjς δημώδους 
κuροίίται καl έκ τών ύστέρων. Φέρω όλίγα μόνον παραδείγματα. 

~Η σαφ1Ίς καl εϋκρινfις &κόμη καl σήμερον Εκφώνησις τοίί τελικοίί- γ 

καl τών διπλΠη• συμφώνων λ?., 1ιν κ.λ. έν Κύπρφ καl Δωδεκανήσφ, ένψ ή 
σίγησις τοϋ rν καl ή άπλοποίησις τών διπλ'ών συμφώνων εΤχεν η δη άρχί· 

σει άπΟ η'όν μτγν. χρόνων, 2) η &κόμη καl σήμερον προφορd τοϋ &ρχαίου 

η ώς ε έν Πόντφ, 3) ένψ τοίίτο ηδη άπΟ τών πρώτων μ. Χ. αίώνων είχε 
φωνητικΠ)ς έξισω8fj πρΟς τΟ ι, μαρτυροϋν τρανώς δτι ή &ρχη της άναπτύ
ξεως τών άνω ίδιωμάτων πρέπει ν& άναχ3fi σχεδΟν είς τοUς περl τfιν κτί

σιν τfiς Κωνσταντινουπόλεως χρό\•οuς. 

eH έχ τfjς αύτός προελ\Jοϊίσα αντωνυμία άτός, f}ς οί συγκεκομμένοι 

1) Πρβλ. Α. Thumb, Die gΓieclι. Sρι·ache κ.. λ. σ. 165 κέξ 
2) Γ. Χατζιδάκι, Einleit. σ. 11 1/f aysa, Graιn ωatik d. griech. Papyι·i zλ. Lei. 

ρzig 1906 σ. 191 κέξ. 211 κέξ. Meisterhans-Schwyzer, Graιnmatik σ. 95. 
8) Πρ6λ. Γ. Χαrζιδάκιν δv ΤεσσαραΥ.ονταετηρ[δι Κόντου σ. 11 κέξ. 
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' - $1δ ~ \ - , e ' ... ιοου , μ χ ') τuποι μαρτυρουνται η η απο του πρωτου ημισεος του αι. . . , 

Χέγεται άπα-Βης άκόμη και σήμερον Εν Πόντφ (άτ" άτ'ς, άθε, άτον, άτην, 

άτο, πλη-8. άτουν, άτους, άτας, άτα, πρβλ. και τα ώσaύτως έν τfi Πονηκίί 

άρχαιοπινfj: (οϋ)κl άντι τοϋ δέν, τ'έμόν, τ'έσόν, τ~έμέτερον, τα είς -οϋμαι 

ρήματα: θυμοϋμαι, άπλοϋμαι κ.λ, εvφ ό νεωτερικΟς τύπος είς-ώνω-ώνο

μαι άπαντg fiδη &πο τοϋ Ζ' αί. μ. Χ. 2) κ. λ. κ.λ.). 

Το λεγόμενον tf.J.oγoν ήχηρδν γ (iΓrationaleι· Spirant), το &ναπτυ

χΒεν μετa τfιν δίφ3ογγον ευ (ευ+φων)ευγ-): παρασκευγή η -κή, κα-
' 'δ • ~~ "6 'J. δ J. ' , ' τευοδιον-καταυγο ιο, ευαγγει.ιον- γαγγε .10, ου .ευ γ ω-κ ω, ειρηνευγω, 

γιατρεύγω κ.λ-, ού τα πρώτα "ίχνη ό κι~umbachel~ άνήγαγεν είς τας άρ

χ&ς τοϋ gou μ. Χ. αί. (δραπετεύγωμεν, νηστεύγοντας 3) κ.λ.), πρέπει, κατ& 

τον Krestsclυηeι·, LeRb. Dial σ. 194 (έπl τίί βάσει παλαιοτέρων παρα

δειγμάτων: εύγιλάτοv=εύιλάτου, Εν έπιγραφfι Άμοργοϋ) ν' άναχilίί είς tκα· 

ν<iJς άρχαιοτέρους χρόνους και δη είς την δευτέραν μ. Χ. έκατοντ., liν 

είναι όρ{}η ή δπΟ τοϋ Homolle ΟρισΗείσα χρονολογία τfjς άνω έπιγρα· 

φfiς. 4
) ~Α ν ληφ{}fj ύπ' Οψιν Ο τι τΟ γ τοίiτο άπαντg η δη κανονικώς είς 

τΟς νήσους τοϋ ΑLγαίοu πελάγους άπΟ τfjς Λέσβου μέ.χρι τί)ς Κρήτης και 

τών Ν. Σποράδων, Ε τι δΕ είς την Κ ύπρον (Ενftα μαρτυρείται άπΟ τοϋ ΙΔ' 

μ. Χ. αί. διιJ τών Εν ταίς Άσίζαις άμαχεύγω, άπλικεύγω, άπονομεύγω, άρ· 
' , ' δ ' λ λ) ~ ,., .. \ "" χευγω, αφεντευγω, υναστευγω, κ .. κ. . κ. α. και οτι ο φωνητικος ουτος 

χαρακτi)ρ Ελήφ{}η ώς βάσις διαιρέσεως τών νεοελληνικ<i>ν ίδιωμάτων ύπΟ 

τοϋ Krun1bacl1e1~ fίς ίδιώματα μετα και άνευ τοϋ άλόγου τούτοιι ήχη

ροϋ, {}έλει γίνει φανερΟν δτι τΟ: άνωτέρω ίδιώματα Εχαρακτηρίζοντο 1}δη 

&π ο τών μέσων περίπου τής Ι ης μ. Χ. χιλιετηρίδας δι' !κανώς &δράς φω

νητικfjς &λλο ιώσεως. 

~Η ταύτισις τοϋ υ καl τfίς διφ{}όγγου οι πρΟ τΟ φων. ι f}ρχισεν, ώς 

γνωστόν, ηδη άπΟ τοϋ ιοου μ.~ Χ. αί. 5) Και Ομως είς τΟ: σύγχρονα ίδιώ

ματα τfjς Αίγίνης, Μεγάρων, Κύμης καl είς τΟ παλαιότερον ίδίωμα · τών 

Ά\Jηνών (άφήvω κατα μέρος την Ενωρίτατα άπομοyω{}εϊσαν άπΟ τών Clλ

λων τσακωνικήν διάλεκτον), οι φ{}όγγοι ofitoι φωνητικώς άκόμη διαστέλ

λονται άπ~ &λλήλωι•: γίνεται, γείτονας, χήρα κ.Ά., άΗά: τσ.zουλιά (κοιλιά), 

1
) Πρδλ. Μαυροφρύδου, Δοκίμιον ίστορίας της έλλ. γλώσσης. Σμύρνη 1871 σ. 596. 

2) Πρβλ. Γ. Χαr:ζιδάκι, ΜΝΕ, Β' σ. 2f-!0. 
3

) Κ. Krumbacher, Ein irrat. Spiι·ant iιn Griechischen (=Sitzungsberichte 
ct. philos.-philo!. und lιistoι·. Klasse d. Bayeι·. Alrad. d. Wiss. ι886, Heft Π~ 
σ. 365 κέξ. 

Ί BCH. XXV σ. 414 κέξ. 456. 
5

} Π~6λ. Γ. Χ,ατζιδάκ~, ~ΝΕ~ Β' 58Τ κ6~-

:,1 
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γιουναίκα (γυναίκα), χιοϋρος, (χοίρος), στιούλλος (σκύλλος) κ.λ. 1) Καl τδ:>ν 

lδιωμά;ων άρα τούτων η &πόσχισις ι'Μ συνέβη προ τοϋ 1000 μ. Χ. 

Td άσuνιζήτως έκφωνούμενα συμπλέγματα -έα, -ία είχον ηδη κατιl τΟν 

ΙΓ' μ. Χ. α!ώνα συνιζη3ij ε!ς τaς πλείστας χώρας τijς 'Ελλάδος. ') Άλλ' 

δμως καi σήμερον Ετι λέγονται &συνίζητα είς τά ίδιώματα Αίγίνης, Με

γάρων, Κύμης τfjς Εύβοίας, είς τΟ παλαιότερον ίδίωμα τών 'Α{}ηνών, 3) 

το τών Κυflήρων, Μάνης, 4) Καρπά{}ου, 'Ικαρίας, 5) Δ. Κρ1]της, Λέσβου, 6} 

Πόντου, Χειμάρρας τi]ς 'Ηπείρου κ. 11. Γνωστοϋ δΕ Ον τος Ο τι αί φωνη

τιχαl άλλοιώσεις βα{}μηδΟν καl βραδέως παρασκευάζονται, δεν σφάλλεται 

'ίσως τις δεχόμενος Οtι καl ή άνω φωνητικfι μεταβολfι πρέπει ν' άvαχΒfι 

ε!ς τους προ τοϋ 1000 μ. χ. χρόνους. 

Άλλα καl τα λεγόμενα βόρεια ίδιώματα, τά Οποία πρώτος έμελέτησε 

καi διέστειλεν άπΟ τών λοιπών ό κ. Γ. Χατζιδάκις, δΕν φαίνεται πι-3αν0ν 

Οτι άνεπτύχ8ησαν βραδύτερον. ΈΟν ή Ελλειψις &ναντιλέκτων τεκμηρίων 

δΕν μάς Επιτρέπυ, τούλάχιστον μέχρι τοϋδε, ν' άναγάγωμεν τα άνω ίδιώ· 

ματα ε!ς τα μέσα τijς Jης μ. Χ. χιλιετηρίδας, 7) ώς τiχασαν ο! G. JJfeyeι· καl 

Α. Tlιun~b, άλλ' είναι Εξ άλλου πολU πιΗανΟν Οτι δΕν πρέπει να δεω

ρη3οϋν νεώτερα τοϋ ιοσυ α!. μ. Χ. Ό Μ. Vasnιer 8) έv δημοσιευ

Βείσι πρό τινος έλληνορωσσικοίς διαλόγοις (<iπο τοϋ 15ου μ. Χ. α!.) 

διέκρινεν fκανοUς τύπους μΕ κεκωφωμένα τΟ: άτονα e, ο (επεριπάτησις, 

Εσυντόμεψις, ίδά-==έδώ πιπόνια, χιλιδόνια, άχιλώνα, κατισχύη]ς=καταισχύ

νης, μαϋρσυν== ·ον, τίνους=. ος, καλσυκαίρι, καλσυγερίτσα κ.λ.). ~ο κ. Φ. 

Κουκουλες 9) άνεϋρε τύπους παρουσιάζοντας τους χαρακτi]ρας τών βορείων 

ίδιωμάτων άκόμη Ενωρίτερον και τούτου έ'νεκα άνάγει ταϋτα τούλάχιστον 

είς τΟν ΙΑ' μ. Χ. αί. Άλλό και ή εϋρεία Επέκτασις τών άνω φωνητικών 

φαη•ομένων απο τών άκτών τοϋ 'Ιονίου πελάγους μέχρι τών τοϋ Είιξεί~ 

ν ο u Πόντου καl είς τα ΒΔ. και Δ. παράλια τijς Μ. 'Ασίας κc~Ι άπΟ τών 

1) Πρβλ. Γ. Χατζιδάκι, .'Επιστημ. Έπετ. ΙΒ' σ. 2 κέξ. Α. Tkurι~b, Εν ο:Άθηνaς~ 
Γ' σ. 101 κέξ. 

2) Γ. Χατζιδάκι, Γλωσσολ. Μελετ. Α' σ. 160. 
η Γ. Χατζιδb.κι, έν Έπιστημ. Έπετ. ΙΒ' σ. 6 κέξ 
4

) Γ. Άναγvωστοποiιλοv, Περt τοϋ Qήματος Εν τfι Εν ·Ηπείρφ όμιλουμένιι. ('Αθη. 
viiς Λ7' σ. 63), 

5 ) Γ. Χατζιδάκι. ΜΝΕ, Π' 402. 
6

) Kretschmer, Lesb. Dialekt σ. 119 {γραί, κοuπρέ, άπουκρέ, καρέ, &.χλαδε κλ.) 
7

) Ρ. Kretschmer, Lesb. Dial. σ. 20. 
8

) Μ. Vasmer, Ein russisch· byz:::ιntinisches Gesρι·acbbuclι. Leipzig 1922 σ· 
129 κέξ. 

') Ίδ, 'Αθηνάς, ΛΕ' σ. 246, 
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βορείων Ορίων τοίί κράτους μέχρι τοϋ Κοριν&ιακοίί κόλπου καί τών Κ υ

κλάδων μαρτυρεί, αν μ1Ί άπα:rϋψαι, Οτι o'L οίισιώδεις χαρακτfiρες τών βο

ρείων ίδιωμάτων {}(ι ηρχισαν v' άνα;ι:τύσσωνται άρκετfJ. ένωρίτερον τfις ύπΟ 

τών Λατίνων άλώσεως τfις Κωνσταντινουπόλεως. 1) 

Καi,, ϊνα περιορισilώ είς ηΊν dναγραφf]ν όλίγων μόνων μορφολογικών 

διαλεκτικών γνωρισμάτων, τΟ γ' πλη{}. πρόσωπον τοίJ ένεργητ. ένεστ. κ.λ., 

Οπερ ηδη dπΟ τοϋ Ε' μ.Χ. αί. 2) ηρχισε ν/t λήγη ε'ίς-ουν άντl εlς-οϋσι(ν), 

έν Κύπρφ, ~Ρόδφ, Χίφ, Σφακίοις Κρήτης, Λέσβφ κ. λ. νήσοις, έν 

Μάν11 Κ. 'Ιταλία κ.&. λήγει f:τι καl νίίν είς-οίίσι: κάνουσι, φέρουσι, λα-.' . 
λοϋσι, να πάσι, φάσι κ.λ. (κα&' α καl ή κατάληξις--σω• μετεπλάσ3η είς 

-σασι : εί'πασιΊι, έπέψασιν κ.λ. παρα τα είπαν κ.λ.) 3) CH προστακτικfι είς 

-σον τοϋ α' ένεργητ. άορ. dντl τfις κοινfις σtiμερον είς-σε (πιάσε κ.λ.)ι 

fiτις, ηδη ένωρίς, 4) liρχισε να ύποκαδιστg τΟν προηγούμενον άρχαιότερnν 

τύπον, &παντ~ άκ6μη και σ1iμερον Εν Πόνtφ (άκόνησον, περιγέλασαν, δέσον, 

Ciνοιξον, άψον, γράψον, κάψον, κούρεψαν, φύtεψον κ.λ.) και έν Κ. Ίταλfq: 

(χαιρέτισα, τώρησο=dεώρησον, τραγούδησα, κράτη σο, κ.λ). Ή α!τ. τοϋ πληd. 

τών άρσ. καl fiηλ. ήρχισεν 1]δη &πΟ τών τελευταίων π. Χ. αί. νι:Χ τρέπη

ται είς-ες 5): τοUς συμπολεμJ}σαντες, τΟ:ς χάριτες, τοUς πάντες, τοUς λέγοντες, 

τοVς μήνες κ.λ. καi 1]/iη ή κατάληξι; αίίτη κατεκράtησεν έν τοίς πλείστοις 

τών νεοελλ. ίδιωμάτων και Εν τfi νεοελληνικΌ κοινfi. Άλλ& παρα ταίίτα εν 

Ίκαρί<J λέγεται έπί το &ρχηϊχώτερον &κόμη καl σήμερον: λi(γ)ας αl(γ)ας, 

τdς βυτίνας, τdς άγαράς, τοUς βασιλέ(δ)ας, τοiις Δαμαλάrας, τdς Κουντού

ρας κ.λ. 6), έν Πόντφ τοVς μάρτυρας, τuUς μή1ιας (κα6' α καl όνομ. πλη3. 

ο1 μάρτυρας, ο! μijνας) κ.λ., έν δε Καρδαμύλοις τijς Χίου το ι1ρi1ρον έν 

τfi πληd. α!τ. τοϋ δηλ. ε!ναι τι\ς (τaς αίγας κ.λ.). 

τα άνωτέρω άρχαιοπινέστερα διαλεκτικα στοιχεία 8& ήδύναντο να πολ

λαπλασιασ6ώσι καl δή, αν 1i3ελον μελετη3η εύρύτερον καl πληρέστερον 

πάντα τ& νεοελληνικ& tδιώματα. 'Αλλ& καl τα άνωτέρω άναφερ6f.ντα άρ 

κοίίν δι& να μίiς πείσουν Οτι α'L νεοελληνικαl διάλεκτοι δ8ν εlναι, Οσον νο

μ(ζεται δπό τινων, νέαι. 

Προς συγχεφαλαίωσιν τών aνωτέρω παρατηροuμεν τα 8ξijς. ΑΙ &ρχαl 

τών νέων έλληνικών διαλέκτων πρέπει, κατc'ι τα εtρημέvα, ν' άναχftοϋν είς 

1) Πρβλ. Ρ. K1·etscl~mer, Lesb. Dial. σ. 8. 
~) Γ. Χατζιδάκι, ΜΝΕ, Α' 381, 
3 ) Πρβλ. Γ. Χατζιδάκι ΜΝΕ, Α' σ. 425 κέξ. 
4 ) Γ. Χατζιδάκι, ΣιJντομο; Ίσtορία τijς Έλληνικfις γλώσσης σ. 85. 
5) Γ. Χατζιδάκι, Einleit. σ. 139. 
') 1Ιρ6λ. Γ. Χαψδ&κ,, ΜΝΕ, Β' σ. 439. 
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ωUς πρώτους περίπου χρόνους τοϋ μεσαιωνικοϋ eΕλληνισμοϋ. Ποικίλα α~ί

cια Εξωt-ερικα καl έσωτερικd περl ών έλέχ8ησαν έν συντόμφ τα δέοντα, 

συνετέλεσαν έίς τiιν συν τiρ χρόνφ εϋρυνσιν της διαλεκτικής &.ποσχίσεως τfις 

μεσαιωνιχ.ϊις δημώδους. 'Αλλ' Οτι τiιν όριστικωτέραν καl πληρεστέραν αύ

τίϊ>ν διαμόρφωσιν αί νεοελληνικαl διάλεκτοι f:σχον Lδίως άπΩ τοϋ ιpου μ. 

Χ. αlώνος, έξ ού ηρχισεν δ διαμελισμΟς τflς μεσαιωνικίϊς ήμών αύτοκρατο· 

ρίας καl ιi διακοπι) τfίς ίσχυράς συγκεντρωτικής καl Ενοποιοίi Επιδράσεως 

της μεγάλης πρωτευούσης της, περιπεσούσης εις τι) ν κυριαρχίαv τώv Λα

tίνω\' καl κατό:τιν τών 'ΙΌύρκωv, εlναι αύτονόητον. '.-\πΟ της έποχης ταύ

της οϋ μόνον ποικίλαι νέαι φωνητικαl καl μο.ρφολογιχql διακρίσεις δια

στέλλουν όσιιμέραι εϋρύτερον τιiς νέας διαλέκτους, &λλ& καl ά&ρόα εlσροiι 
παμπόλλωv ξένων καl ποικίλων κατ' ίδιώματα λέξεων, lταλικών και γαλλικών, 

κυρίως εiς τΟ:ς νι]σους τοϋ 'Ιονίου καl τοϋ Αtγαίου πελάγους, τi]ν Κύπρον 

κ. & , άλΟανικών, πρΟ πάντων εlς τiιν έν Ήπείρφ όμιλουμένην, σλαυϊκών 

εlς τα μακεδονικ('t κα\ βορειο&ρq.κικlι: ίδιώματα, τουρκικώ1• σχεδΟν ε!.ς δλας 

τΟ:ς έλληνικδ-ς χώρας, ίδίως Ομως είς τός μικρασιατικc'ις καl ι9-ρq:κικας δια

λέκτους 1) κ.λ. Οϋτως αί νέαι ήμώv διάλεκtοι Ελαβον τΟν όριστικόν των 

τύπον καl την τελικήν των μορφήν, ην f:χοuν σι)μερον η μάλλον είχον περl 

tiJ:ς άρχιJς τοίi νέου έλευ{}€ρου ήμών βίου, όπόtε ή f:κτοτε άναπtυχ{}είσα 1'εΟ · 

ελληνικη Κοιη} 2) ηρχισεν έκ . νέου να περιορίζ11 τα διαλεκτικfΑ στοιχεία 

καl να &περγάζηται αύ&ις γλώσσαν πανελλήνιον όμιλουμένην, ένιαίαν καl 

όμοιόμορφον. 

1) Περl τών ξένων δανεtω\· της νέας <Ελληνικ"ίjς κr.ι.ί τών διαλέκτων αύτης δύνα

ταί τις νCι 'ίδη έκτός τών Ν eugriech. Studien Π- ΙΥ τοϋ G. Jlfeyω· καί tiι.ς έξης 

πραγματείας : 
Π. ΛορεJJτζάτου, Άνάμειξις κτλ. (ΆθηνCίς rc;-· σ. Ι89 κέζ.). 

Σ. Μενάρδοιι, ί'α.λλικαl μεσαιωΥ. λέξεις έν Κύπρφ ('Αθη·νας ΙΒ' σ. 3GO κέξ.) 
Λ!. Αέι•δια, Περl τό)ν εν τft ΚυπριακΌ Qημάτων Εκ τής Ίταλικf)ς καl τi'jς Γαλλικής 

('ΑΘη,•ciς Λ7' σ. 142 κέξ. 
R. Dawlcins, Modern Gr-eek in Asia 1\Iinω·. Cωπbridg·e 1916. 
L. Rosin.zevalle, Les eJπpι·unts turcs dans le gι·ec νulgaiι·e de Roιιnιθlie et 

sυθcialement d'Andrinople (Journal Asiatique τοϋ ετους 1911). Paris 1912. 
- D. Hesseling, Les rnots rnal'itiωes eωpι·untθs pal' le Grec aux langues ro
ωanes. Aωsterdain 1903 κλ. κλ. 

2) Ι. Βογιατζlδου, Πώς άvεπτύχθη 1Ί δημοτική μας γλό)σσα (Εν τι'§ <J-Ιμερολογlφ τijς 

111εγάλης <Ελλάδος τοϋ 1922 σ. 218 κέξ.} 



Β' ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Δια τούς θέλοντας ν' άσχοληθοϋν εύρύτερον περί τdς '\'έας έλληνικό.ς διαλέκτους 
σημειώνω κατωτέρω τdς κυριωτέρας έκ τών δημοσιευθεισ&ν κατ' ίδιώματα έπιστημονι· 
κών έργασι&ν, &.ναφέρων πρΟς τούτοις καt τάς σπουδαιοτέρας έκ τών άνεκδότων λεξι
λογικών καί άλλων ~γλωσσικών συλλογών καί μελετών της έν 'Αθήναις Γλωσσικijς •Εται· 
ρείας, αϊτινες θd f]δύναντο μετ' ώφελείας νό. χρησιμοποιηθούν διό. τήν έρευναν ένίων 
άνεξετ;άστων είσέτι έπισtημανικώς tδιωμάτων. 

Α'. Βόρεια lδιώματα, 

Λέσβος. Ρ. Kretsch1ner, Deι· heutige lesbische Dialelrt. V{ien 1905. (Πλην τfις λε
σβίας διαλέκτου, f}τις άποτελεϊ τό κύριον d.ντικείμενον τfjς πραγματείας, έξ
ετά'ζονται διά βραχυτέρων καί τά λοιπΟ. βόρεια ίδιώματα). 

Σάμος. Ν. Ζαφειρίου, Περί τής συγχρόνου σαμίας διαλέκτου. 1Αθfιναι 1914. 
.Σαμοθρ4κη. Α. Heisenberg, Die Liquida ρ im Dialekt von Sanιothralre (' Αφιέ· 

ρωμα εiς Χατζιδάκιν σ. 89 κέξ.J ... Ιδ. τού αύτού καl Dialekte und Um
gangssprache κλ. σ. 12 κέξ. 39 κέξ. 

Θάσος. Έν έλλείψει εiδικής πραγματείας πρβλ. Heisω~berg, Dialekte und Unι
gangssprache κλ. σ. 12 κέ. 37 κέξ. 

.ΣκVρος. Β. Φάβη, Γλωσσικαl έπιστάσεις άναφερόμεναι εLς τό σκύρων Ι.δίωμα (δν Τεσ
σαρακονταετηρί.δι Κόντου σ. 242 κέξ. ). ΤΟ ίδίωμα, καθ' δ. δηλοίίται έν σελ, 
245, εΤναι ήμιβόρειον. 

Φ{)ιώτις καί Φωκlς. Ν. Χαλκιοπούλου, De sonorum affectationibus, quae percipiun
tur in dialecto neolocι·ica (έν Curtius Studien V σ. 339 κέξ. Πραγματεία 
άπηρχαιωμένη καl μόνον διά τΟ έν αύτfί γλωσσικΟν ύλικΟν χρήσιμος καί 
δfι μετά βάσανο'\• τής φωνητικής άποδόσεώς του). 

Βοιωτlα. Α. Heisenberg, Dialekte und Umgangssprache κλ. σ. 8 33 κέξ. (Ολίγα 
περί τοϋ ίδιώματος τού παρcΊ. τfιν Λε6άδειαν Περαχωριοϋ). 

'Ήπειeος. Γ. 'Α:ιιαγΡωστοπούλου, Περί τοϋ δυναμικοίί τονισμού έν τψ iδιώματι τοίi 
Ζαγορίου. Θεσσαλονίκη 1915. 

- Περi. της κλίσεως τ&ν Ονομάτων καί τ&ν άνtωνυμι&ν έν tψ tδιώματι τοίί 
Ζαγορίου (Άφιέρ. είς Χατζιδάκιν σ. 176 κέξ.) 

Περί του Qήματος έν τίί έν Ήπείρι:ρ όμιλουμένυ (' Αbηνiίς Λ :::ι' σ. 61 κέξ. 
'Εν &.ρχfι προι:άσσεtαι βραχεία έπισκόπησις τ&ν ηπειρωτικών tδιωμάtων. 1) 

Θεσσαλlα. Α. Τζαρτζάpου, Περί τής συγχρόνου θεσσαλικής διαλέκτου. 'Αθήναι 1909. 
Μικρό. συμδσλη είς τi}ν κλίσιν τοϋ Ονόματος έν τίί νέr: ~Ελληνικϋ. (έν 

1) Περl τοίi ίδιcόματος τώ" έ1• 'Ηπείρφ S(ιρακατσαναίων νομάδων sίδικήν μελέτην 
θέλι::ι έκδώσει, ώς εUχαρίσtως πληροφορούμεθα, προσεχώς ό Δανός γλωσσολόγος κ. 
G. Hδeg. 

Γ. ή. i Αναγνωστο;το-όλου-θιΟλιογρrι.qJίd.. io5 

Τεσσαρακονω.ετ. Κόντοu σ. 217 κέξ. Ή έι• 'Αθψάς ΚΕ' σ. 65 κέξ. πρα

γματεία τού αύτοίi συγγραφέως ~Περl ΗΛΡ όρίΜ· η)ς &i•ομοιώσεως ει• τιΊ ι•έq. 

βορειοεJ.J.ψικfj» ?η•αφέ.ρετω γενικcό~ερον εtς tcΊ. βόρεια ίδιό)μrttα. 

Μακεδοvίa.""Έiι{J, Jl[πουιτώνα, Μελέτη περl τοϋ γλωσσικοi! ίδtώματος ΒF.λδεντοϋ r.αί 
n'Ov περιχ(δρων αUτοi) (Άρχε-ία Συλλόγου «Κοραfι~ Ά~ήναι 1892). 
:-ι. Παπαδοποιίλου, Ιlερί τών γλωσσικrϊη• tδιωμάτοη• 'ΆΘω ί'.αί Χαλκιδι;6Ίς (έν 

Λε'ζικογρ. Άρχ. ς' σ. 362 κέξ.). 

Θρι:f.κη. Στ. Κυριακiδου, Γλωσσικαί παρατηρήσεις (εtς τΟ tδίωμα Κομοτινης 11 Γκιου~ 
μουλtζίνας), έv Λαογρ. Β' (1910) σ. 427 κέ. 

~ Γλωσσογεωγραφικιl σημει<{ηιατα έκ Δ. ΘριJ.κ.ης, Εν Λεξαογρ. 'Αρχ. 7' 
σ. 362 }κέξ. 

Στ. Ψάλτη, Θρq:κικιl η μελέτη περt τοίί γλωσσικού ίδιώματος τής πόλεως 

~ο.ράΙ'tα Έχκλησιii>ν. ΆθfΊνrι.ι 1917. , 
Γ. K1·etschnωr, Zum Dialekt yon St.eniJnaclιos ('Αφιι!ρ. εl; Χατζtδακι1' 

σ. 135 κέξ. ΤΟ tδίωμα εί1·αι ήμιβόρειον, ώς καl τΟ ηϊς Σκί1ρου, τι'J τίις Λ1Ί· 

ιινου, Σ. 'Εκκλησιών κ. λ.). 

Μ. 'Ασlα. '1. Χαριτωνίδου, Περi της Λι6ισιακης διαλέκτου. Τρωτεζοi1ς 1911 (τΟ tδίωμα 
ήμι6όρειον, ιlλλcl διάφορον τώv άνωτέρω tδιωμάτ-ων). 
2,'ημ. Διιl την μελέτη ν της ιχtτωλικής διαλέκωυ, έλλείψει εLδικ ή ς πραγμα 

τεLrις, δύνανται νό. χρησιμεύσουv τcΊ. ύ:π: ιlt1ι0. 341 και 386 χfφιι της Γλωσ
σιr.ης 'Εtαιρείας, έν οίς περιέχονtαι γλωσσ&ρια έr.πγέστ-rι.τα καi μεtcΊ. πολλης 
:iκρι6είας κrι.ταρτισθέ,•τ-rι. ύπΟ τοίi κ. Δ. Λουκοπούλου καθQJς καl αί ύπΟ τoii 

iδίου δημοσιευθείσαι λαογραφικ:αl συλλογαl. έ\• Λαογρ. Α' σ. 696. Β' σ. 
385-398. Δ' σ. 36-41. 414-451. Η' σ. 14-66. Περl. τοϋ iδιώματ-ος Κυδωη('δ1• 
τfjς Μ. 'Ασίας πρβλ. χ/φον 223 της Γλωσσικής Έταιρείας, έν ψ Γραμματικ1'ι 
της έν:;'Κυδωνίαις δμιλουμέ'\•ης ύπΟ Γ. Σακκάρη. Γραμματικi]ν δέ tο\ι tδιιίJ· 
ματος λευκών τής Πάρου θέλει δηιιοσιεύσει, ώς πληροφοροϋμαι, είς τόν Ζ' 
τόμ~ τού Λεξικογρ. 'Αρχείου ό κ. Ι. Κακριδής . 

Β'. Νότια ίδιώματα. 

Κέρκυρα. Γ. Σαλβιi1•ου, Μελf.τιι περί τοi! γλωσσικηi! 1.διιόμcιτος ι<in• f.,. Κερκι'ιρq. Ί\ρ· 
νυuriδων. 'ΑΑlινω 1918. 

Ιlαξοί Μ.' ιJιiνδια, Περl ιi'Jς f1• τcj) iδι(όμαι:ι τr:ϊJΙ• !Ιηξιϊ'JΙ• Qημrtr.ικϊι; κrηαλ1ιξεως -vμου 
( ---::.-_ :-ο 1ωι καί -ο με), f.y 'Α{)ψ(iς Λ~'. σ. 1~3 κέξ. 

Κt:φ(~λληνία. Jl. Λορε1•τ.ζάrοι', 'ΑνάμF.Jξις (tjωι ;τει_.:ιi. της f.πιδρriσ~ως τf]ς Ίτιtλικiις καΙ 
δη τίις βενεtικης διαλέκτου εΙς ω iδίωμt( tcin• Κεψι.λλψ•ων. Έν 'Αι'Jφ·iiς 11' 
σ. 189 κέξ.). 

Tti σύνθετα ε,. τψ κεφαλλ. i.διώμωι (' .4-/Jψiiς ΚΕ' rr. 209 κέξ.). 
Διαλεκτολογικ?ι (11τοι Πf-ριγραφ)l nin• Υ.υρίων φωνητικών και μορφολογι
χ(i)ν χαρcικtήρω' τοU κεφιιλληνιακοϋ l.διι.όματος. 'Ε,, Λεξικογρ. Άρχ. 1ς' 
σ. 32 κέξ.). 
Κεφαλλ1]"ων όνόμαtα (Λαογραφ. Β' σ. 27 κέξ.). 

Ζάκυ,θος. Κ. ΓιωΨούτσου, ~υμ6ολfι ε1ς τfιν Γρrψματικiιν τοϋ ζακυνθίοu γλωσσικού 
[διώμαtος {' Α&ψUς ΚΕ' σ. 199 κέξ ). 

'Αθ~]Ψχι, Αίγινα, Μέγαeα, Κύμη κλ. Α. T!nanb, Μελέτη περt τής σηιιερηfις έν 
Α!γίνη λαλ(1t•μέ~·ης διαλέκτου ('Αθηpάς Γ' rr. 9i'i κέξ.). 
Γ. Χατζιδάκι, Περi τfις ~1εyιtρικίj; RΗιλέκτοtJ κιιl τιi1\' 11Ηγγενι;,,. οι'ιrϊιc t.''ιt(ι)

μ(iίfi)Ι' ( Λ'πιστημ. 'r:~ετ. ΙΒ' n. 1 κέ'Ε.-,). 
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Β. Φάβη, ΓλωσσικαL Sπισκέψεις Ο.νο.φερόμεναι εtς τό iδίωμα Αiιλωνctρίοϋ 
καί Κονιστρ&ν. 'Αθήναι 1911. 

Α. Άλεξανδρ1), Δοκίμιον περl τού γλωσσικού ίδιό)ματος τή Κύμης καl τώ'\' 
περιχώρων. Άθήναι 1894, 

Πελοπό,-"ησος. Φ. Κουκουλέ; Οίνοuντιακά. Χανία 1908. ('Από σ. 161 κέξ. Γρt.ψματικiι 
τού ίδιώματος του f:\· Λακεδαίμονι δήμου Οiνοϋ\·τος). 

Σημ . .λιά τήν μελέτφ• τοίι ίδιώματος Βουρ6οι'•ρων της Κυνουρίας δύναtαι νό 

χρησιμεύσ11 τΟ ύπ' άριθ. 349 χ/φο\' η]ς Γλωσσικfις <Είrιιρείας, έν ώ περιέ
χετω έκτενΕ:ς γλωσσιίριον, άπό δf. Ο. 352-416 ΚΗί γραμματι<!ll τΟ[Ι ύ.~·ω ίδιιίJ
μαως, σuντηχθε"ίσιt ίι:το του έφόρου άρχαιο-π'jτων κ. 1:\. ]'ωμι..ιίου, διά δΡ. 

τΟ 1.δίωμrι της Μάνης αί πλοuσΗ~ηατω καί κηληί (.εξιλογικηi κrιί λ(ωγρrιφι

ΚΗί συλλοyαl του κ. Νεστορίδου (χ/φα η]ς Γλωσσικi'jς Έτιιιρεiιις {ι:;τ' ιiριΗ. 
4fi. 289. ~99. 300. 301. 302. 387). 

Κυκλάδες. Α. Tlnanb, Dω· Dielekt von Amorgυs (IF. 1Ι (1893) π. G~ κ ξ.) 

Φ. Κουκουλέ, ΓλωσσικΟ. Εκ Κύθ\•ου (Λεξικογρ. Άρχ. 7' σ. 271 :.ι.έ. 

Ση μ. ΠερL της φωνητ.ικijς τοϋ ίδιιόιω.τος της "Ανω ~ύρου 'ίδε τινΟ. παριl 

J Pio, Νεοελλψ·. Παραμύθια. Copenlιague 1877 σ. ΙΧ κέξ.', περί δf: του 
της Νάξου παιμί. Ι. Ψυχάρι, Essai de grammaire historique. Sur 1e chan
geinent de λ en ρ devant les consonnes en gτec ancien, -nH"idi€Ya1 et 
moderne ( = l\'Ifmoires orient. Paris 1905 σ. 291 κέξ. ). Διr!-._,η)ν ιιελέτην 
τιUν Ι.διωμ&των "Ανδρου, Τήνου, Σύρου, Μυκ(Ίνοu, ~(φνου, ~εQίφοl• δύνα'\'· 
τω να χρησιμεύσ?υν τil Εκτε\·fι καί μετα πάσης άκρι6είας καταρτι~θFηα άνέκ
δοτα γλωσσάριη του κ. Ι. Βογιατζiδου (= χ/φα τfις Γλωσσικής <Ετrιι,είαc: 
ύπ' d.ριfl. 338. 339. 340. 361. 370. 379. 380. 406), δια δε ι:ό τfιc Κιιιιbλο1; 
~έλει δημοσιευΟη ύπό τού ίδίου είς προσεχέ.;, ό1ς πληρuφοροfψω,. τtι'ι;.ος τής 
Άθηνιiς σύντομος Γραμμrιτικi] τfjς Εν τϋ νήσφ όμιλου,ιέ,·ης. 

Χίος. Η. Pernot, Phonetique des parlers de Chio. Paris (?Ι 1907. · 
Linguistique et migrations (έ"' Άφιερώμ. είς Χο.τζιδάκι1• σ. 126 κέξ.) 

- Reιnarques sur quelques forιnes invaι·iables dans Je dialecte de 
Chio (Λαογραφ. Ζ' σ. 292 κέξ.). 

Κ. Αμάνrου, ΓλωσσικΟ: έκ Χίου (Λαογραφ. Ζ' σ. 335 zέξ. ). 
Σ. Β/ου, Χιrικιί_ γλωσσικά. Χίος 1920. 

Κeήτη. 'ΕΙ· έλλείψει άλλης πραγfιωείας ΠQβλ. τ: Χατζιδιi%ι, ΓΙι:ρί τής γλιUΩΟΙ]ς κrιi 

της γ?ημ~ατικής τοiι 'Ερωτοκρίτου (f)τοι τοϊι iδιιi'ψ.ιιτος τfμ: Άναι:ολ. Κρή
της), f\' "·Ερωτ.οκρi.του» έκδ. ΞανΗουδίδο1• σ, 458 κέt. 

Γ'. Nonoσπoeaδ<κii.- Κvπe<ακά. 

Κ. Dietericlι, Spι'ache und VoJksίiberliefei'ungen der sίidlichen Spo_ 
raden. Wien 1908. 
Γ. Χατζιδάκι, Περi τfjς 'Ικαρίας ι'Ίιαλέκτου, (έν ΜΝΕ, Β' σ. 396 κέξ.). 

Mω~dry Beatιdou1:n, Etude dn dialecte ch:γpriote 1noderne et 1nedi{\
val. Paris 1884. 
Σ. Μπ,άρδου, Φωνητική τfjς διαλέκτου τών σημερινών Κυπρίιιn• ('Α 19ηνiiς ς' 
σ. 145 κέξ.). 

·~ -~ενι~ή κατU. Κυπ~ίο~ς ('Α~ηνiiς, Ι-Ι' σ. 435 κέξ. 462 κέξ.). 
l ω,ι_ιzω μεσωιuνικιιι λεξι>ις εν Κυ:τρφ ('Α-ι'Jφ•Ο.ς ]Β' σ. R60 χέ1:.), 

Περι ηtΗ• Ωωμιί.τωΙ' τι~ιΙ' Κιι.-τρ 'ιιιΙ' ('Αι9ηΝΊς Ι'7' ιτ. 257 κf'Ξ..) -
Κι';τ!J•Ηκ1Ί Γριψματικ-\1 ( Ιl'πισιημ. ·'Επετηρ. Θ' σ. 1Η1 κέξ.).· 

I 
I 
I 
! 
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Xg. Πω•rελίδαυ, ΚυπριακΟν χ/φον (άπΩ σ. 141 κέξ. συμ6ολ-t, εtς ηΊν ίστορίαν 

τfις Κυπρίας διαλέκτου). 
- ~-Ετυμολογικά καί φωνητικό. (Αεξικογρ. 'Αρχ. '7' σ. 116 κέξ.). 
Γ. • Α?•αγνωστοποΜ.ου, Μικρό. Σ1ψ6ολή είς τfιν μελέτην τ.fιc Κυπρiας διαλέ
κτου-(ένθ. άν. σ. 72 κέξ.). 
Λf. Δένδια, Περί τών εν τfι ΚΗπι_Ιtακίl Qημάτων έκ τfις Ίταλικης καί Γαλλι
κήc; ('Αθηνiiς Λ7' σ. 142 κέξ ). 

Σημ. -~.ι/ι τή•· ίστορίαν τής ''Ε(•ιτέρ ... .: κυ.τριακης διαλέκτnυ δύ,•αται να χρησιμεύση 
και ή πραγματεία τοf• G. Ml:_ιιer', Il dialetto deJle cronache di Cipro di 
Leonzio )faclleι·a e Georg·io Bustrona, έv RiYista di fi1ologia IV σ. 
255-286. 

Δ'. Πο·vτικιl-Καππαδοκικά. 

Λ. Οίκaνομiδου, Lantlehι·e des Pont.ischen. Leipzig 1908. 
Φαι.νομενικαί τινες &ντινομί.αι έν τfl φωνητικfi της ποντι.κfις διαλέκτου 
(Λεξικογρ. • Αρχ. Γ' σ. 51 κέξ. =· ΑθηιιΠς ΚΘ' παράρτημα Πρ6λ. καl Λε
ξικαγρ. Άρχ. Ε' σ. 188 κέξ.) 
ΤrΊ. είς .(i θηλυκΟ. παρnξύτονα τi1ς α' κλίσεως ούσιαστικό. έν τfi ποντικΌ 

διαλέκτφ tΆφιέρ. εlς Χατζιδάκι1• σ. 201 κέξ.). 
Γ. Χο.rζιδάκι., Πονι:ικά, έν Πει•rηκ01>ταετηρίδt του Φιλ. Συλλ. Κ/πόλεως σ. 263 κέξ.) 

Περί τfjς ::τονηκi'jς διαλέκτου κrιί tδίq:. περl τcΟν έν αί,τfi άνολογικών 
σχηματισμf'Ον. (" Επιστημ. "Επετηρ. Η', Μέρ. 2ον σ. 1 κέξ. πρβλ. καί IF. 
ΧΧΧΙ ο. 24ο κέξ.). 

Μ. Deffner, Die Infinitive in den pontischen Dialekten (M:onatsbericht· 
d. k. Preuss. Akad. d. Wiss. 1877 σ. 191 κέξ ). 

Α. Παπαδοπούλου, 'Ο ύπόδουλος <Ελληνισμός της 'Ασιατική ς Έλλάδος έθ'\'L
κώς καί γλωσσικι\1ς έζετα'ζόμε\'Ος. Άθijναι 1919 (άπΟ σ. 89 κέξ. βραχέα 
περί τώ'' ποντικ(ί)ν καί καππαδοκικών Ιδιωμάτων). 

Ε. Κοi·οη, ΤραπΕζουντία διάλεκτος (έν «Πλάτωνας» τόμ. Ε'· Θ'). 
R. Dawkins, Modern Greek in Asia~Minor. Caιnbridge 1916. 

Ε'. Ίταλιωτικά.. 

'. 

G. Jlfω·osi, Dialetti Roιnaici del ιnandamento di Bova in Calabria (= 
Archivio giottol. Itai. IV. Roma 1874. 'Εν παραρτήματι ά:τό σ. 93 κέξ· 
Πfρ-i τοίi ίδΗί)ματος του Cardeto "Ι δ. καΙ. Γ. Χατζιδάκιν, ΜΝΕ, Β' σ. 480 κέξ.). 
Studi sui dialetti~greci della terra d' Otranto. Lecce 1870. 

Λ. Pellegτini, Il dialetto greco- calabro 1ii Bova. Torino- Roιna 1880. 
G. Rohlfs, ε:\cavi !inguistici in Calabι·ia ( = Rivista critica di cultura 

calabrese, anno ΙΙ, fasc ΠΙ.). 
- Una lingιιa che se ne Ya {=EolkJoι'e, anno Χ, ησ 1.) '). 

Τσακωνική. 

Περί της διαλέκτου τ&ν συγχρόνων Τσακό)νων, άπομονωθεί.σης έ'\•ωρίτατα 
άπΟ πά,·τωΥ τUn• C'ίλλων tδιωμάτων, πρβλ. 

1 ) 'Ο Rol~lfs παριισκευάζει πρό τινο;, ώς εύχαρίστως πληροφορούμεθα, έκτεvfι 
μιcλέτην ;τερi τ{δν tταλιωτικών [διωμάίων, κπ.τόrτιν μακράς Επιτοπίου έ.ρεύνης, ης ό 
πρόJτος καρπΟς εl"αι rtί άνωτέρω δύο ;τραγματεtαι. 
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G. Deville, Etnde suι· Je ιlialectι: tsa(\Onίen. ι>aris 1866. 
Λ!. Deffneι·, Tsalωnische Gι·atlllnati]{. Beι·Iin 1881 {φιι)\'ητικ1]). 
1!. PeJ'11,0t, Notes SUI' le dialecte tsakonien (=Revue de Phonetique nr, 

fasc 11). 

C. Scutt, The tsakonian dialect. Ι. (Ε,, Annual of the Bι·itisch schoul 
at Athens ΧΙΧ σ. 133 κέξ.). Π (ένθ. δ.ν. ΧΧ σ. 18 κέξ. Τσακωνικά κι-ί
μενα μετίι πωτi]ς φοη•ητικfις &ποδόσεως). 

Γ. Χατζιδάκι, ΠεQί της προφορciς τοί) υ ίι:rcΟ τu)ν άρχαιο_τέρων καί τijς τοίί 
ω ύπό τών μετιιγενεστέρων .'\.ακώνω'' (8ν Γί.ωσοολ. Λfελετ. Α' σ. 550 κέξ.). 

Σημ, Πρβλ. έ"τι 111. Def'fneι', Zalωniscl1es Εν Monatsb. d. Κ. Akad. d. 'Viss. 
z;ιι Berlin. 1875 σ. 1-30 καl 17G-19.J κ.λ. κ.λ. Μ. Sclιιnidt, Das Zakoni. 
sche, έν Cω·tius Stud. ΠΙ σ. 347 κέξ., ε,•Οα προτάσσεται βιΟλιογρηφία ΧΗI 
Ο:λλωι· πΗλαιοτέψον περi Τσαχ:οινιΧΊjς μελετιί:ιν. Ε. Sch"\ν:γzeι·, έν 'ΑφιερόJ,~. 
είς Χατζιδάκιν σ. S2 κέξ. 

' Ζ', Σvvθημαηκa iδ<ώματα, 

Μ. Τριω•ταφυλλiδου, Tcl «ν~Ορttκα,, τής Εύ.ρυτrιν(ας. (Λαογραφ. Ζ' σ. 243 κέξ.). 
Δ. Σάρρου, Περl τάη• έι• Ήπείρφ, Μακεδονίq. καί Θριί-κτι συνθηματικό11• 

tδιωμάrων (Λαογραφ. Ζ' σ. 521 κέξ.) 

ι Βογι.αιζι"δοιι, Περl τής συνθηματικijς γλu'Jσσης τ(Οι• d.ρτοποιrί)ν το\ί Ζαyο. 
ρίου Λαογραφ. Η' σ. 152 χ:έξ.) .. 

lΊλεLσω φωνητικ-1, μοοφολογικr'ι κ.λ. φrιινΩμενα τtUν κατά τόπους ιδιωμάτων Ερ· 
μηνεύει ό κ. Γ. Χατζιδr.ί.κις έΙ· τοΊ:ς διαφόροις έργοις του, tδίι;t ε\' η) Ei?tleitung, 
Γλωσrιολογα.α.[ς Λfελέrαις Α', ι1fεοαω.η•. και Νέοι ς 'Ελl.ηνικοί:ς = ΜΝ Ε, Α'- Β', προσέτι δΛ 
Εν ταϊς πολυrιρίθμσις πρrιγμrηείαι:::; του ηιις έγΧατεσπαρμέl'fιις έν τiJ / Αι'Jηιηf», τfJ 
«-'ΕπισrημονικjJ 'Επετηρiδι~, τiρ Αεξικογραφικιj) 'ΑρχειΊγ ,, τi] ι<Glotta,;, ΚΖ., ΒΖ. κ.λ.κ.λ., 
τό. όποία εi\·αι ιl.παριιίτιμον καΙ. πολύτιμον βοήθημα διά πάντα Οέλοντα νιi μελείΊ]ση 
έπιστι1μονικιi>; rr'ι ποικίλrι νεοελληνικά tδιu'Jματα. Χρ1\σιμα ιi:ισιιύτως διά τάς &νωτέρω 
μελέτα; εll"ln κΗt τοίι Α. T!ιtunb, Handbuclι del' neugι·iech· YollcsSlH"aclιe 2 • Strass
bnι·g t910 καi Gι·aιnnιatilc d. neugt·iech. Yolksspι·aclιe (Saωιnlung Gδsclιen)· 
Beι·lin- 4eipzig 1915 [έν φ cl:ι:ό σελ. ϊ6 κέξ. ·βραzεΊf.ι. έ.τισκόπησις τιi\ν νεοελληνικύη• 
δι<ιλέκτωV μετ· &νιιγ .'αφής τri>v κuριωτέρων χαρακτΙ\ρων των). "Οσον riφορ~ την σχέσι'· 
διαφόψι)Ι' ΙδΗομάτcrΗ' :τρι\.; ιJ:λληλιι πρβλ. tδίq. Π. Λορει>τζάτο~, ~υμβολή εtς τΥjν διαλΕ
κτσλοyίrιν {Εν Άφιερώμ. εlς Χ.αιζιδdκιν π. 60 κέξ ). R. Dawkins, Cyρι·us and tlιc 
Asia J\finoι· dialects of Λsίa l\finoι· (έν 'Αφιερώμ. ii/'ς Χατζιδάκιν σ. 42 κέξ.) καί την 
άνωrέοω μνημοΙ•εuΟι::iσαΙ' :τραγμrπείαν τοU κ. Κ. 'Αμάι•του, Γλωσσιχά έκ Χίου (Λα'σγραγ. 
Ζ' σ. 3.'15 κέξ. ). Διά τ1iν ίrιωρίω• τών νεοελληνικιt:ιν διαλέκτων χρήσιμος είναι, έκτός 
τώ1• rίΙ'ι•ιτέρω σημειωΟεισιiΊΙ· μελεt<Οι', κιι.ί fι πριη•rυηείrt τοU Ρ. Wahrnιann.-Laπιberz, 
Pι·olcgorncna zu eineι· Gesclιiclιte d. gι·ieclιisclιen Dialelcte in1 Zeitalter des 
Hellcnisιnus. Ρινgτaωιη 'γien 1906;7, 1]ν δεν "!Ίδuν1ΊUην νά- χρησιμοποι1]σω διU. 
t!lν σύνταξιν τής flνωτέρω :.τραγ1ιιι.τείας μου. 

Γ. Π_ λΝΑΓΝΩΣ'lΌΠΟΥΛΟΣ 
Συντάκτης -ι:οίί Ίστορ. Λεξικοii 

------·~-,.---

Εlκ. 1. Γενικη ι:'iποψις της Ι\Ιονης. 

Η ΕΝ ΣΑΛΑΜΙΝΙ ΜΟΝΗ ΊΉΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 
(Συμ6ολή εi.ς τη ι' έξέλιξιν τοϋ &ρχιτεκτονικ.οϋ τύπου 

τijς ΒασιλικfΊς μετά τρούλλοu). 

Είς τΟ βόρεωv Ciκρον της ί.στορικη;; νήσου Σαλαμίνας είιρίσκεται ή 

φ ' ~ ~ ' " ς, ιατε).σϋσα καl γνωστη' διΑ την Μονη ηϊς ανερωμενης εν F-νεργειq. ετι ο . 
συμβολήν, ην προσέφερεν εΊ~ τΟι• Uπερ της ~Ανεξαρτησίας τfις cΕλλάδος 

&γώνα. 

eH Movfι τi]ς Φανερωμένης Εχει η\ σύνη&ες σχημα τόη• Μονασι:ηρίων 

της 'Αναι:ολης, Υ]ι:οι τπράγωνον περ!βολον μετι1 πύργωι• κατιΧ τrl C'iκρα, 

περικλείοντα εlJρύχωρον αύλ1lν, Εν τψ μέσψ της όποίας ύψσίίται τΟ Κα&ο-

λικόν, ητοι ό ΝαΟς της Movfjς (βλέπε είχ. 1). :ι 

Την ίστο(jίαν τής Μονfjς τfiς Σαλαμίνας δυνάμεΗα να παρακολουθtlσω-

'λ ~ ' .. ' τοϋ ΙΖ' αίώνος· έπιγραφι~) Επ1 τσϋ πλαισίου μεν μο ις απο των μεC!ων 

της πύλης τοϋ Μοναστηρίου αναγράφει τΟ Ετος 1661, σημειcδματα εϊς φυ
λασσόμενα έν τfi Μονfι χειρόγραφα παρέχουσι τfιν πληροφορίαν Οτι τΟ 

Μοναστήριον &νεκαοιίσθη τφ 1670 καl ε1ς ε1κόνα της Θεοτόκου άποχει

μέvην Εν τc{> παρεκκλησίφ τοϋ· ΚαΗολικοϋ καt παριστώσαν Επi της &ργυράς 

Επενδύσεως αύτijς καl τΟν κτίtαρα δεόμενον φέρεται ή χρονολογία 1682 1). 

ι) 'Επt πλαισίου της πύλης της Μονής εύρίσκεται f1 έπιγραφ1\: ~ΨΞΑ (~1661) 

ΛΚ-\ιfΛΚ ( = Λrιυρέντιο; Κα\•έλλος 11 Κω•ελλόπουλο.;- Μονη Λ.αuρεγτιου Κανει.λου 



110 Γ. Σωτηρi.ου-Ή ε,. Σαλαμ'ίνι μον1] τής Φανερωμέγης. 

"Η ϊδρυσι; τ~ς Μονi'jς άποδ!δtτ;Η F:[ς fL\'(1 εκ Μεγclvων καωγόμενον 

μοναχΟν ΑαυρέΨτ.ιο~ι, Οσrις Εχαλεtτο ώ:; κοσμικΩς Λάμπρος Κανέλλας η Κα

νελλόποt!λος καl fιτu κτίστης καl γεωργός παραΜδεται μάλιστα δtι ό Λάμ

προς ούτος 1μο Εyγαμος_ καi πατfιρ δύο τέκνων, εfτα δΕ χατέλιπε γu\'αίκα 

καί τέκνα χαi εγένετο μοναχός, μετονομασ-&εiς Λαυρέντιος 1). 

Ώς αίτίιι τiiς ίδριJσεως της Μονής αναφέρεται τΟ συν1l8ως δια τiιν 

Lί'ιρυσιν πo/),r7n• ΝωjJν Εν "ΕλλάδΊ. φερόμενοι• δριιμη. "Η Πω·οyία. C'όφθη 

εν δράματι χω:: επανr:iληψιν είς τΟι• Λαυρέντιον, κιιλλιι:'ργσUι·τα. &γρδv τινα 

εLς Ηέσιν Λ2riΙ•τρο, Εξω3εν τcίJν Μεγάρων, προσηiττουσα αfψ)ν νιl: μεταβfι 

εl.ς τΟ βόρειον μέι,ιο:; της νήσου Κnύλοuρψ:, δπου εδρίσκεται παλαιΟς ήρει

πωμένος Ναός της καl κρύπrεrαι 1c] άγία αύτijς είχ(Λν. Ό Λαυρέντως fιλΗεν 

είς τΟν ·δποδειχΗέΗα τόπον, εΟρε τΩν fιρειπωμένον Ναόιι, δι· έφανέρωσεν 

ε!.ς αUτΟν ή Θεοτόκος. άνεϋρε η)ν είχ6vα της Πr.ιναγίας, 8πεσκεύασε τijv 

· Έκχλησίαv, fκτισε πέριξ αUτης κελλία, flτοι ίδρυσε Μονασηlρων, Ωπερ 

cbνόμασε 1liο11ην Φωιερωμένης διrΧ τοUς &νωτέρω λόγους. Ό Λω•ρέντιΌς 

σuνήθροισε\' εl.ς την οϋrω συμπηχθείσαν Μονήν του πολλοUς μοναχοιJς, 

κατέστ:ησεν αUτijv πλουσίαν, F.rέλεσε διάφοψt Ηαύμηω: καl ιl.πέΗανε τ1)ν 7ην 

Μαρτίου τοϋ ftσυ::; 1707. Kαrri τι)ν ήμέρπν δΕ ταύτην τελείrαι καl ή μνtlμη 

τοίi ι:Ος άyίοu tιμηΗένtσ; Ήγουμένου .καl ίδρυτοU μέχρι πήμεροv 2). 

ΤΟν ΙΗ' αl.ώνα ή Μονη Φανερωμένης φαίνεται δrι flκμασε μεγάλως 

ύπΟ τΟν Ήγούμενον 'Ιωακείμ, υίΟν τοϋ Λ.αυρεντίου: τότε δέ, ώς Ηι~ 'ίδω~ 

μεν, έχοσμή{}η διι't τοιχογραφυΟν χαl τΩ ΚαΗολtκΩν τiiς Movfjς. Κα-τα 

τα τέλη τοϋ α'Ui>νος τούτου κα1 τα ς &ρχ(Lς rοϋ ΙΘ '. fiτοι κατ Ο: roUς χρό

νους τοϋ 'Αγώνος, βλέπομεν δτι συνεχίζεται η &κμη τfjς Μονijς δ Μη

τροπολίτης Άitηνών Διονύσιος (1820-1823) c\πέστειλε δι' &σφάλειαν κει· 

μήλια t(iJv Έκκλησιι:iη• καl Μονfί)ν της Άττικfjς είς την Φανερωμένην, ώς 

εl.ς την άσφαλεσrέραν Μονην τfις περιοχης του, ό δΕ Καρα·ίσκάκης τψ 

Τό σημείωμα τοfι χειρογράφου είναι: "1670 -λίσ:ιου 17 ηλθα έγΟ ό εUτελεϊς Λαυρέν_ 
τιος εiς ϊ•υσiν τής λεγομένης τΟ έπi.Χλιν σαλαμήνης καt &.νακένισα τΟ μοναστi'jριο 

πουηων έριμομένο άπΟ κεροϋς». (ΠρΒλ. Γ. Λαμπάκη. Ί-Ι Εν Σαλαμ!.νι μονi) της Φα

νερωμένης, έν τfi ,, ΈΟδομdδι», φUλλφ 2 Σjβρίου τοfι ετ-ους 1884 βλ. Χαί τα γραφέντα 

ύπΟ τοίί αύτ.ού έν περιοδικψ ~Σωτ1Ίρ»» τόμ. Ι' τεϋχος ζ'. ('Ιούλιος 1887). 
1

) Πρ6λ. 'Ακολουθ[αν τοιi όσίου πατρΟς {Ηιών Λαυρε\•tίου, Άθηναι, 1885, σελ. 

21 κ.έ. (χ:ατc':ι. τό παραδοθΕν κείμενον Νεοφύτου Μετα'ξd, μετενεχθf:ν δε εί.ς άπλijν 

γλ6:ισσαν ύπό Κ. ΠαΨούση). 
2 ! T(L τών θαυμάτων και τοϋ Οανάτου το Ο Λu.υρεντίου βλέπε έν τfl clνωτέρω 

ΆκολουθίQ:, σελ. 23 χ. έ. Κατc':ι. σημείωμα χειρογράφου η1ς :Μ:ονf]ς, ό κτίτω.ρ άiτέθανε 
τίΊ 9 :\Ιαρτίου, 1lμέραν τ&ν άγίων Τεσσαράκοντα (~ης το-Uς 1707 έν μη·ί μαρτίου 9 
1lμέρα τον ci.γίΟ\' σαραω έκυμίΟη 6 μακαρίι:ης 6 κτ;{μορας του μοναστηρ1lου ονοματι 

λαυρένtηος τό έπίκλην Εκ μιγάι_ιοu πατρίδος• ), βλ. καl ΆκολουΒίαν, ε. α. σελ. 26 ση μ. 1. 

Γ. Σωτηρίου-Ή έν Σαλαμίνι μον1l της Φανερωμένης. 111 

Είκ. 2. Κάτοψις καt τομή του Καθολικοίί της Μονης. 



112 Γ. Σωτηρίου-Ή ~;ν Σαλcι.μί\•ι μnνιΊ της. Φσ.νερωμένηc;. 

1>327, δταν εσrησιο τΟ στρω:ηγείόv tOll ι>ί-ς ΈλεΙJσίνα, είχεν ώς δχuρΟν Ερει-' 

σμα την MoνijV τiiς Σαλαμίνος. ~σ Κιουταχfις: επεχείρησεν έ:πανειλημμένας 

εφόδους κατtl τfiς δχυράς Μονης, δεν κατώρflωσεν Ομως να κυριεύση αίι

ηίν, ή δΕ λα.'ίκ1) Μούσα fβ"εσεν εlς τΟ στόμα τοϋ Τούρκου στρατάρχου τοUς 

στίχους: 

Είκ. 3. Τομη κατ~/. πλ(i.τ:ος τοϋ ΚιιΟολικοϋ. 

χ·ωρzd καl Κάστρα καί. βουJ•(Ί. κ1' δλα τd: "ΔfογαοηJρzα 

τd. δzά6ηκα, τά πάτησα, καi. η1κω/ δλα στάχτη· 

μr} 1j Πωιαγ1d. τr"'jς Κούλουρης, τΟ μέγα JJ:fo1ιαστijρt. 

'όποVχει έξi'j1ιτα. ω]μαΝρα κι' εlκοσιτρείς καμπά1•ες 

στέκεται και μ'έ πολεμf!: . . 

ΔFκάξη φόρμους l!καγα καf. εlκοσιεJ'1'2Λ γzοvρούο1α 
1 , , ι 1 Ι ~ ι 1) 

μd ή φωτ]ρ. της μ· εκαψε· φr-υγω και την αφιγω . .. 

Τοσαύται είναι αί περi τiϊς Μοvfις Φανερωμένης είδι'jσεις. Την Mov1JV 
r'i"j.: Σαλαμίνας Επεσκέφθησαν χαi άτελιίJς περιγράφουσι, πλi1ν ήμFtέρων 

'J JJρβλ. Δ. Καμ:τωύρογλου, 'Αναδρομάρψ' (€κδ. Γ. Φέξη), ΆΟi]ναι 1914-, σελ. 137 
κ. έ., ενθα καL αί έ.ξ Εγγράφων καl περισωθεισΟΟν ~πιστολ&ν μαρτυρίαι περt τής Μο· 
νfις κατό. τΟν 'ΑγΟΟνα. 'Ως γνωσι:όν, άρι.στερ& της αlιλης τ1ις Μονής, είJρίσκεται καί ό 
τύ.φος του στρατηγΟ:U του 'Α γιUνΟς Γiούρr.ί. 

r. Σωτηρίου-'Ι-i εν Σαλαμϊνι μονή τijς Φαvερωμένης. 

λογίων, καl ξένοι τεχνοκρίται, μεταξi.• τών Οποίων ό DidΓon, δστις Εν rii 

q:Χριστιανικfi Κίκονογραφίφ> του -θαυμάζει τfιν πλουσίαν τοϋ Κα-8ολικοϋ 

τijς Μονijς διa τοιχογραφιών διακόσμησιν 1). 

Μεταβαίνομεν i]δη εlς την eξέτασιν τοϋ Κα&ολικοϋ τijς Μονijς, ή 

Ερευνα τοίi Οποίου παρέχει σπουδαωτάτην συμβολfιν είς την μεταβυζαν

τινfιν άρχιτεχτονικfιν και ζωγραφικήν την &.ναπτυχ&είσαν είς τι:Χς έλληνι

κός χώρας άπΟ τόJν ·χρόνων τfjς &λώσεως μέχρι της συστάσεως τοϋ ~Ελ· 

ληνικού Βασιλείου. 

1. Άρχιτεκτονικη τοv μνημεtου. 

ΤΟ Κα-&ολικΟν τfjς Μονfiς Φανερωμένης, &ς διακρίνεται Εν τi] κατό~ 

ψ ει καl ταLς παρατιθεμέναις Ενταϋθα τομαίς (εtκ. 2 · 3), &νήκει είς τΟν άρχι. 

τεκτονικΟν τύπον τfjς &νατολικflς βασιλικfiς μετό τρούλλου. co ΝαΟς ούτος 

(μ1]κ. 18.70 μ. καί πλάτ. 11 μ.) χωρίζεται εσωτερικώς διa κιονοστοιχιών 

Εκ τεσσάρων κιόνων είς τρία κλίτη, καλύπτεται δΕ τΟ μΕν κεντρικΟν κλτ .. 

τος δι&. καμαρωτfjς όροφΥjς, flnς μεταξU δευτέρου καl τρΓωυ ζεύγους κι.ό· 

νων διαχόπrεrαι &νοιγομένωv έγ,.ωρσίων τόξων, ϊνα άvυψωθfj έπ' αUrών 

ό τροUJιλος, τα δΕ πλάγια κλίτη καλύπτονται δι&. σειρcϊς Εξ ήμισφαιριχών 

-θ-σλίσκων 2} χαl δύο σrαυρο-8ολίων είς τα έχατέρωθεν τfjς είιτόδου fiχρα 

τοίi Ναοϋ (εlκ. 2). 

Έξωtερικώς · ό ΝαΟς παρουσιάζει δρΗογώvων ύψηλΟν~ κτίσμα βαρU καl 

Ογκώδες, στεγαζόμενον ύπΟ μιcϊ; άμφιχλινοϊiς στέγης, είς τΟ μέσον rfjς Οποίας 

Vψοϋtαι δ κεντρικΟς τροϊiλλος, εlς δΕ τd:ς γωνίας ύπάρχουσι τέσσαρες τε

τράγωνοι πύργοι (εlκ. 5). 

'Εσωτερικώς δ ΝαΟς είναι εUρύχωρος καl εϋάρεστος είς τός διασrά · 

σεις μόνον οι κίονες, ·δπερβολικώς δψηλοί, εδρlσκονται είς διισαναλογίαν 

πρΟς την μικρόν &νάrασι.ν τών ι1νω-8εν αUτόη' τόξων, Clτινα rpαίνονται 

οUτω βαρέως eπικα&ήμενα (εlκ. 2-3 πρβλ. καί ε!χ. 6). Άνη&έτως οί βυ · 

1 ) Βλ. Jιf. DidJ'01l,, Maιωel dΊconogτ. cht>Ctienne, Paι·is, 184δ. n. 2Hi. Πρβλ. 
καί τdς ιlνωτ:έρω σημειωθείσας περL τiΊς Μονijς Φανερωμένης μελέτας του Γ. Λαμπάκη 

καi έτέραν πραγματείαν τoi.J αUtού έν τ& περιοδικψ ι·_"Εσπερος», τοϊι έτους 1882, άρ. 32. 
~) ..Σειρα f1μισφαιρικών θολίσκων U.vτl. τής συνήθους καμό.ρrις πρός στέγασιν τ&ν 

πλαγίων κλιτ(iJν τ&ν Βασιλικό)V ύπάρχει καt είς &λλοuς Ναούς των έσχάτων βuζα·ντι

νό"ηι χρόνων (βλ. ναοUς Παντανάσσης Μυστρά έ·ν J1[ι:llet, l\'Ion. Β:γz. de Mistι·a pl. 35, 
Κάτω Παναγιάς καl Βλαχερνών 'Άρτης έν Δαμπάκη Δελτ. της Χ.Α.Ε. Γ' 1Αθfιναι 

1903 σ. 95). ΤΟ αUτΟ σύστημα παρατηρεϊται καl ε!ς άπλάς ό:νευ τρούλλου Βασιλικάς, 
d)ς είνε ό ΝαΟς της Άγ. Παρασκεufjς έν Σιατίστη της Μακεδονίας, κτίσμα τού 18 αl&
νος κ. α. 
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Γ. Σωτηρίοu-"Η έν Σαλαμϊνι μονη ·της Φανερωμένης. 

ζαντιVΟl VαOl τijς β', Περιόδου (lQOU-12 α!.) ε(ς το σημείον τOUtO έπιτυγ" 

χάνουσι την Εντύπωσιν τοU εύπετοϋς καl Ελαφροϋ δια της ύπερυψώσεως 

τών τόξων, 1) Ί]τις Ομως είς τοUς ΝαοUς τοϋ l4°u αίώνος, τfίς βορείας lδίq; 

•Ελλάδος, γίνεται ύπερβολική, άκολουδουμένη ύπΟ πολU ύψηλών δόλων 

καl τρούλλων εLς υπερβολικώς στενών διαστάσεων ναούς 2). 

Τοιχοδομία. cO ΝαΟς είναι Εκτισμένος δια πελεκητών πωρίνc_ον λίflων 

καλώς προσηρμοσμένων είς τi]ν πρόσοψιν καl τήν άνατολικfιν πλευράν, 

άμελέστερον δ~ καl δι' άργολιi1οδομΥjς είς τιiς μακρΟ:ς πλευράς, αϊτινες 

καl φέρουσιν •ίχνη Επισκευών (είκ. 4, 5 καl 7). Χρijσις δπτοπλίνθ"ωv 

Εν τΌ τοιχοδομίrt παρατηρείται μόνον άνωδεν τών ι~υρών καl είς Ολίγα 

τινα μέρη σποραδικώς, αί δε κεραμοπλαστικαt διακοσμήσεις είναι περι

ωρισμέναι κυρίως εLς μίαν σειρCtν Οδόντων είς τc'.tς προσόψεις καl τοUς τρούλ

λους (ε!κ. 4 καΙ 7). · 3). Ή τοιαύτη τοιχοδομία καΙ ή ι'λλειψις κεράμων 

πρΟς διακόσμησιν εlναι χαρακτηριστιΚη τών μεταβυζαντινών ναών. 4) 'Αφ" 

έτέρου ή δι& λαξευτών ίδίrt λί\tων έπιμελfις lσοδομικη τοιχοδομία άπαντι7 

και ε'ίς ιϊλλους ναοlις τfις τε βuζαντινijς καi μεταβuζαντινfjς περιόδου 5). 

1
) ΠρΟ λ. βuζανtινοUς ναοUς 'Αθηνών: Καισαρ1ανης, Καπνικαρέας, Άγ. Θεοδώρων κ.fi.. 

2
) Βλ. βυζαπινοiις ·ναοiις Θεσσfνίκης ( 14ου αiώ·\'0ς) Εν Dielιl, Le Tourneau κα 

Saladin, Les nωnuments cln·et. de Salonique, Paris: 1918, σελ. )57 κ .F., :πρβλ. καί 
ναοUς Σερβίας, Εν Millet, L'anCien art Serbe, Paτis, 1919 σελ. 105, νfioliς Μεσημ
βρίας, Εν Gurlitt, Alte Bauten in Bulgarien τεϋχ. αΌ Πιν. 10 · λ2, '\'ηούς 'Ηπείρου, 
έν Βερσάκη, Πρακtικd Άρχ. "Εταιρείας, 1914, σελ. 443 κ.έ., '\'αΟiJς Καστορίας, έν Mil
let, L' ecole Grecque, Paris, 1916, σελ. 92 κ. έ. 

~) Εlς &νώτατα μέρη τής βορείας πλευράς παρατηρεiται (κατd τΟ μέσον) τμημα 

τοιχοδομίας μετδ: πωρίνων πελεκ1Jτών λίΘων καl πλίνθων. 
4

) Πρβλ. ΝαοUς &νω Μάνης, έν T1·aquair, Annual of Bι·it. Shool,1908-9 σ. 208. 
5

) Ή &ποκλειστικi] λιθοδομή έφαρμόζεται, καΗJ. η)ν β' βuζαντινijν περίοδον εiς 

τήν ~Ελλάδα Εκ παραλλήλου πρός την διd πλίνθων καl λίθων· οί πρό τοίί 11 ου σω" 
ζόμενοι ναοi. εtνε εκτισμένοι διά λιθοδομης (Σκριποίί 9ou αι Θεολόγος Θηβό)V 9ου αίcΟ .. 
νος, Μ. Φιλοσόφων Γορτυνίας lQoυ κλπ.) εtς τούς κατΟ: τόν 12°Υ·αlc0να U.νεγερθέντας πο

λυπληθείς ναοUς κυριαρχεί ή πλινθοπερίβλητος μέθοδος κατδ. τόν 13ο" αl.ώνα οί ναοί 
κυρίως τού Δεσποτάτου 'Ηπείρου καi Μuσtρά Εχουσι τ1)ν λιΟοπλινθοδομ1']ν μΕ φόρ
τον κεραμοπλαστικών ώς καί 1) Β. Έλλιlς καί Σερβία, κατά τΟν 14ον (βλ. ναοiις 'Άρ

της, Θεσσαλονίκης, Καστοριάς, Βερροίας κλπ.) ΤσUναντίοy f.ν τft Π. "Ελλ(iδι καί ταίς 
νήσοις ot μετά τόν 13ο" αtώνα r.αί έφεξης '\•αοl κτίζονται δι'δ.ργών λίΘων η και tσο* 

δομικώς, της λιθοδομijς έκτεινομέΥης συχνότατα καl εtς την κατασκευην :τών θόλων 
(πρδλ. Ναοliς Κρήτης, Μάνης, Γερακίου, Κυθήρων κλπ.). Ό Millet (L'θcole Greque 
σ. 2:12 κ. έ.) έξηγεί τijv προτίμησιν ταύτην ώς κληρονομίαν της 'Ανατολής χωρίς να 
θέλωμεν ν' δ.ρνηθώμεν την έπίδρασιν ταύtην (διόt;ι καi Ο.λλα χαρακτηριστικι:'ι της 'Ανα
τολης δ.παντώμεν εtς μεταγενεστέρους ναούς), γομίζομεν δ τι καί τα ύπΟ τών Φ ράyκων 

&ναγερΟέντα κtίρια καl φρούρια (&π((ντα δια λιθοδομης έκτισμένα) εδωκαν c~Jθη.σιν 
είς την μέθοδον ταύτη'\', Ί]ν καί αύται αί έδαφικαt. συνθi)και της <Ελ~άδος tδίq. δε 
τών νήσων εύνοοUσι'\•, 

ii5 

Προq6ψεις. Ή κυρία πρόσοψις (ε!κ. 4) έν &ντιiiέσει προς τdς aλλας 
πλευράς, αΙτινες στεροϋνται πάσης διακοσμ1]σεως, διακόπτεται όριζοντίως 

ύπΟ λιθίνου μετd γλυφfjς κορ1ιιζώματος, εLς ϋψος dντιστοιχοϋν πρΟς τfιν 

Εlκ. 4. Πρόσοψις τοίί Καθολικού της Μονης ΦαΥερωμένης. 

γένεσιν τftlν έντΟς τοϋ Ναοϋ τόξων (δμοιον γείσον διαθέει καl παρά η)ν 
βάσιν τΟν ναΟν) χαl μια; σειρfiς Oδό1JtW1' εlς τΟ ϋψος της γενέσεως της 
καμάρας τοϋ μεσαίου κλίτους, flτις καΙ. διατρέχει τα αχρα τijς στέγης καί 
τών τρούλλω$ν. 
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Κα-8~ ϋψος ποικίλλεται διd τεσσάρων παραστάδων, Εξ ci)v δύο εlναι 
είς t&ς γωνίας καl δύο άνταποκρίνονται είς τ&ς κιονοστοιχίας ώς Εν ισχύ· 
σεις αύτών, α'Lτινες, διήκουσαι μέχρι της στέγης, προσδίδουσιν Ελαφρότητα 
ε!ς τfιν πρόσοψιν· είς τΟ σημείον τfiς διασταυρώσεως τών παραστάδων 
μετ& τοϋ κορνιζώματος γίνεται χρfjσις λεuκοϋ μαρμάρου άντl τοϋ κιτρι

νοφαίου. λίθου, πι-θ-ανώτατα δμως τοϊίtο είναι νεωτέρα πρσσ81lκη. 
Και αί μΕν σειραι τci'n• όδόντreν είναι τΟ κοινότερον κόσμημα τc'Ον βυ

ζαντινών προσόψεων, Οπερ καl διετηρή&η (μόνον αUτό έπιζijσαν Εκ τοU 
πλουσίου κεραμοπλαστικοϋ βυζαντινοϋ διακόσμου) μέχρι τών έσχάτων χρό
νων της Τουρκοκρατίας, Ενιαχοίi δΕ καl μέχρι σήμερον, έν 41 τΟ έκ γλυ
φijς κορνίζωμα είναι Ολω; ξένον, προδίδον δυτικfιν Επίδρασιν. 'Επίσης 
καl αt παραστάδες είναι σπάνιαι είς βυζαντινούς ναοU; τfjς ~Ελλάδος, ίιπάρΝ 
χουσι δΕ μόνον ε'ίς ναοUς Κωνjπόλεως, Μακεδονίας και Σερβίας καl πά
λιν oUχl αUτοτελείς, ώς ένταϋ3α, &λλα συνδεόμεναι i!J.νω δια τόξων κι.ιl σχη

ματίζουσαι οϋτως άψιδώματα ( τυφλα τόξα) Ο τΕ μΕν άπλώς διακοσμητικά, Ο τε 

δΕ &νταποκρινόμενα- είς !fι" δσωτερικfιv κατασκευηv καl δποδηλοίiντα οϋ
τως έξωtερικώς τ&ς καμάρας τών {tόλω1' τοίi έσωτερικοϋ τοϋ ναοϋ. 

Τέλος την πρόσοψιν κοσμοUσΊ, κrtτ& παλαιι1ν βuζαντινfιν συν1l8ειαν, 
τέσσαρες έντετοιχισμέναι &νάγλυφοι εκ μαρμάρου πλάκες προερχόμεναι έκ 
ι'tωρακίων προγενεστέρου Νααίί- 13ου 1) 14ου αίώνος, ώς Εκ της- τέχνης 

των δυνάμε8α ν& κρίνω μεν -καl εξ πήλινα, Εσμαλτωμένα μετ& πολυχρώ
μων φυτικών σχεδίων πινάκια, καλ& δείγματα τfjς μικρασιατικfjς κερα· 

μουργίας τοϋ 16°" α!&νος 1
). 

Θύραι.. Παράθυρα. Τρείς ι'tύραι &νοιγόμεναι έν τfl προσόψει Οδηγοϊi

σιν εlς τΟν ναΌν περιβαλλόμεναι δπΟ όρθογωνίου μαρμαρίνου πλαισίου 

μεταγενεστέρας μορφης, εlς tO Οποίον άνοίγονται αί τοξωταl -&ύραι (εlκ. 
4). τα πλαίσια ταϋτα είναι τυπικΟ. τών χρόνων της Τουρκοκρατίας, κοσμοϋν

τα ~τυχνότατα καl τα παράθυρα (ώς είναι ένταϋ&α τα πλαίσια τών παρα-&ύ

ρων η'Ον τετραγώνων τρουλλίσκων· είκ. 4 καl 5) 2
). 

ι) Λαμπράν mψβολην εiς ηlν γνώσι>' τcΟν μεταγενεστέρων ά.νατολικών πινακιων 
προσφέρει καl. ή ύπΟ Χ. Νο,ιιικοϋ έκδοθεϊσα μελέτη: Ή λεγομένη ροδιακ1l &γγειοπλα. 
στική, 'Αλεξάνδρεια, 1919. ΠερL τ.ών &ρχαιοτέρω\' &νατολικών καl βυζαντινcΟν &γγεί.ων 
βλέπε Γ. Σωτηρlου, "Ο ναΟς τοϋ Θεολόγου έν Έφέσφ, Άθηναι, 1924, σελ. 188 κ. έ. 

~) τα πλαίσια ταύτα τών παραθύρων άπαντcΟσιν εtς τούς παλαιοχρισΊ:ιαηκούς \'α
οUς τf]ς 'Ανατολfις, τοiις έκτισμένοuς δtr~ μεγάλων όρθογοη·ίων λίθων, εlς Ενα τών 
δποίων άνοίγεται τΟ τοξωτΟν καί ένίοτε δίλοβον παράθυρο>•, σχηματιζομένου οϋτω 
τοϋ πλαισίου ό.φ' έαuωύ· πρβλ. Miss Bell, Μιιναi καί ναοl. έ'\' Τιη· Abclin έν 8t.zygoω· 
ski, An1ida, εtκ. 169 καl 214, πρβλ. καl 8/rzygo?JJski, Die Baulωnst. ιleΓ Αι·ωe· 

nier, τόμ. Α'. (είκ. 168). 
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Δι& ,τών {}υρών τούτων Ενισχύεται tκανώς δ φωτισμός τοίί ναοϋ, κα

-θόσον, πι~~ τών παραθ-ύρων τοϋ τρούλλου, τΟ μόνον στενΟν παράtlυρον 
τfj; προσόψεως (τα δύο άλλα εlναι άττλώς δοκιμασrικά), τα δύο όμοίως 

μικρα τη; βαρείας πλεuρας καl τα τρία στενώτατα τfjς &vατολικης δΕν 

-aα Επήρκουν διιΧ τΟν φωτισμΟν ίδίq; τών πλαγίων κλιτών. ~σ περιορισμΌς 

οίirος τών παρα8-ύρων, δστις είς μεταβυζαντι\·οUς ναοUς Επεκτείνεται καl. 

εΊ.ς τούς τρούλλους, και ό έξ αύτοϋ προερχόμενος έλλιπi]ς φωτισμΟς παρα

τηρείται έπίσης κατΟ: κανόνα σχεδΟv εlς τοUς έπl τουρκοκρατίας ναούς. 

Τέλος Clνω-3εν τfiς κεντρικf]ς πύλης &νοίγεται έντΟς τού τοίχου κόγχη 

μετCt &ετώματος στηριζομένη εlς δύο παραστάδr~ς καl πcρικίιείουσα εlκό

νισμα Ομοίως μεταγενεστέρας μορφfjς. 

Εtκ. 5. Νοτία καl. 6.νατολι;οl πλευριi τοϋ Καθοληωϋ τfiς :Μονfις 

μετά τοϋ προσηρτημένου παρεκκλησίου. 

TρoVJ.J .. oι. Ό κεντρικΟς τροϋλλος διατηρεί τCr:ς διαστάσειc καΙ τl1ν βu· 

ζαντιvηv μορφην τιi'Η• &&ηva·ί~(t)y τρούλλων (ΚΙ.tπνικαρέας, Μ. 1\iηrροπό· 

λεως-Παν«γίας Γοργοεπηκόου ~ Άγ. Θεοδώρων κλπ.) μ8 τοuς πωρίνοvς 
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κιονίσκους, βαστάζοντας τα πώρινα ήμικuκλικ?t τόξα, κοσμουμένους Επίσης 

διά πινακίων (είκ. 5). Ή κω:ασκεuη μόνον τc'Ον παραθύρων διαφέρει τών 

πλοuσίως διd κεράμων κοσμοuμένων βυζαντινών, άντικα&ισταμένη δι~ άπλών 

παρα&ύρων φερόντων μόνον σειρCιν Οδόντων. eH τοιαύτη μορφfι τών τρούλ
λωνδΕν εΙ ναι συνή&ης κατιl τfιv έποχfιν τΥjς Τουρκοκρατίας, Οπότε ε!ναι κατιl 

τΟ πλείστο\' Εν χρήσει τροϋλλοι στρογγύλοι η πολυγωνικοl μsτι:Χ Ολίγων καl 

στενών, σuχν& ε'ίς σχfiμα πολεμίστρας παρα-θ-ύρων, Ενtελώς δΕ άπλοί, φέροντες 

ενfοτε διακοσμητικa άβαΜj aψιδώματα 1). 

O'L τέσσαρες γωνιαίοι τεrράγωνοι πυργίσκοι (εϊκ. 3, 4 καl 5) φέρουσL 
γνιlσιον τΩν τύπον τώv επl Τουρκοκρατίας κτισμάτων :!]· &ρχιiεκτονικώς 

ούδένα σκοπόν έξυπηρετοϋσι, άφοϋ μάλιστα είναι προσιτοl μόνον Εξωτε

ρικώς άπΟ τfjς στέγης, άνrιτί3ενται δΕ Ολως πρός τό βασιλικόν σχfiμα τοϋ 

ναοϋ· μόνον σκοπΟν &μυντικόν δύνανται. νd έ'χωσι έφ' Οσον φέρουσι πολε· 

μ'ίοτρας. "Η {}έσις των Ομως είναι άξία προσοχfjς, διότι καταλαμβάνουσι ιdς 

τέσσαρας γωνίας, Οπω; δηλαδη καl o't μικροl τροϋλλοι τών σταυροειδΟ>ν 

ναών (πρβλ .• Αγίους ~ Αποστόλους Θεσσαλονίκης κ. α.), δεικνύοντες οflτω 

τήν έξακολού&ησιν τfiς παραδόσεως καl τfιν πολλαπλfjν σχέσιν, fiτις 

συνδέει τήν μετ& τρΟύλλου βασιλικήν πρός τΟν σταυροειδfί τύπον, άπό 

τοϋ όποίου δΕν δανείζοντα-ι αί πρώται μόνον τΟν τροϋλλον, ώς 3d 'ίδω

μεν κατωτέρω. 

"Έτερον τοιοϋτον δείγμα εχομεν είς την Φανερωμένην τήν καμάραν 

τοϋ κεντρικοϋ κλίτους, fίτιζ δέν εlναι συνεχ1lς, ώς είς τdς {}ολωtδς βασιλι

κάς, άλλιl διακόπτεται καl πρΟς δυσμdς είς δύο μέρη, ών τΟ εν είναι χαμη

λότερον τοίi έτέρου_ (ώς Εν τfι κατά μfjκος τομfi διακρίνεται, Έίκ. 3), Οπως 
γίνεται τοϋtο είς τΟν &νατολικΟν βραχίονα τών σταυροειδών ναών. 

Τέλος ίδιόρρυθμος είναι 1] μ:ψφη τf1ς •Αψίδος, είς τΟ πάχος τfiς όποίας 

&νοίγονται Εσωτερικώς ίκανοϋ όπωσδ1lποτε πάχοι•ς ύψηλαl και στεναι 

1 ) Πρβλ, '\'αοUς Ντεκούλου Οίτύλου, Καρδαμύλης καl Άρεοπόλεως έν Μά'\'η (τοϋ 

τέλους του 17ου αί.) εν T1·aqιιair, 'Έ.ιi. σ. 198 κ.έ. Ζερ6ατίου καl Κοκαμ1Ciς 'Ηπείρου 
(&.ρχών 17ου αί.) εν Βερσάκη, Ναοl 'Ηπείρου, ε\ς Πρακτικό. Άρχαιολ. eΕταιρείας τοϋ 

ετους 19Η~ σ. 24G κ. έ. ''Όμοια παράΟυρα εύρίσκονται καί είς ά-νεκδότους είσέτι Ναούς 

Παλαιοzώρας Αίγίνης (17Qυ αt) κ. α. 
2) Ό τετράγωνος Εξωτερικώ:; τροϊίλλος, συν1Ίθης Ενεκα τής ευκολίας τής κατα· 

σκευϊ)ς του εις μεταγε\εστέcιους χρόνους, είναι ε,. ΧQ1]σει και κατα τΊlν βυζαντινήν πε· 

ρίοδον εiς δευτερεύοντ:ας !.δί([. τρούλλους \•αρθήκων (πρβλ. Βυζαντινούς ναοUς Μεσημ~ 

6ρίας έν GuΓlitt, 'Έ. ιi. Taf. 11, είς ναούς Στενημάχου κλπ.). Ή τοιαύτη μορφή τοϋ 
τρούλλου <iπαντ~~ ιiJ::; γνωστόν, και κατα τllν ΠQύ)την έμφάνισιv τοϊί τρούλλου είς Χρι· 

στιανικcΊ. κ-cίοματα (τόν [)ον αί&να), ώς είναι τΟ ΜαυσωλεϊΌν τijς Galla Placidia, Εν 

ναοϊς 1\f. 'Ασίας καt ιiλλαχοϊί. 
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κόγχαι κατδ τΟ σύστημα γοτθ-ικών ναών τf\ς Δύσεω;, 00ς δύναταί τις νδ. 

διακρίνιl ~ίς τα παρατι-θέμενα σχέδια (είκ. 2 καl 3). 
Οϋrως ή Φανερωμένη είναι Ev έκ τών &ξιολογωτέρων δειγμάτων τοϋ 

·τύΠου της βασιλικης μετιl τρούλλου, f1nς διατηρεί ίκανι! βuζαντινα στοι· 
χεί::ι, παρουιηάζει Ομως χαl πολλΏUς μεtαγενεστέρους χαρακτfiρας και έπι-

' • ' δ • ' 'Ο 1 τ " ' '" ρ' ν ' δρασεις ακομη υηκης τεχνης. τυπος ουtος εχει μακραν ιστο ια εν 

τfi Βυζαντινfi άρχιτεκτονικ[j, ώς 8<1 έξετάσωμεν τοUτο συντόμως έν τέλει 

τfjς παρούσης μελέτης. 

Προβάλλει J]δη το ζήτημα· δυνάμεθα να δεχllώμεν ώς χρόνον ίδρύσεως 

τοu Κα!fολικοu τijς Μ. Φανερωμένης τa ~τη τa &ναγραφόμενα εν τίi Πύλη 

της Μονfiς καl είς τΟ Εν άρχfi τfiς μελέτης ταύτης παρατε~έν σημείωμα 

(1661-1670), η πρέπει ν~ άποδεχ8ώμεν συντελεσ3είσαν τότε &νακαίνισιν πα

λαιοτέρου ήρειπωμένοu κτίσματος, ώς καl τΟ Εν λόγφ σημείωμα ρητώς άνα~ 

γράφει; 

Πdσαι αί έξετασ8είσαι άνωτέρω άρχιτεκτονικαl λεπτομέρειαι, ή Εντελfις 

Ελλειψις yλυπτοϋ διακόσμου (τών εδρισκομένων Εν τfi προσόψει γλυπτών 

δυναμένων καl άλλως, Οπως ε~ίπόμεν, να νοη-&ώσι), τ& έντετοιχισμένα πινάκια 

~κλασσικ& δείγματα άνατολικfjς κεραμικf1ς 16Ου καl J7Ου αίώVΟζ· και αί είς 

ηlν στέγασιν τοϋ κτίσματος παρατηρούμεναι &δεξιόrητες πεί3ουσιν ήμdς, Οτι 

ό ναΟς δύναται ν& ε Τ ναι κτίσμα της Τουρκοκρατίας. 'Αφ' έτερου Ομως ή τοιχο

δομία τ:οϋ κτιρίου Εχει ένότητα (νεώτεραι μόνον έπισκευαl παρατηροϋνται 

κυρίως είς τC fί.νω μ~ρη τfiς βορείας πλευρliς), διακρίνον-ταt δΕ καl έμφανη 

στοιχεία δυτικijς τέχνης εlς τήν πρόσοψιν (παραστάδες) καl την Άψίδα 

( ' ) κ _Q.I C ,.. δ' "J" ~ I_Q. C '<1 ξ ~ \ _Q.I Ι 
κογχαι. αu η μας εν ειναι απιu-ανος η υπαρ ις εις την υεσιν ταυτην 

της Σαλαμίνος άρχαιοτέρου κτίσμα·cος (Μονfjς η καl μόνον Ν αού), Οπερ 

εύρεν ήρειπωμένον ό Λαυρέντιος καl άνεκαίνισε, χρησι!:οποιήσας 'ίσως τΟ 

περl τΟ κτίσμα τοϋτο ,}πάρχον ύλικΟν καl διατηρήσας τιlς διαστάσεις ·καl 

τΟν ρυitμΟν αϋτού. 1) Μέχρι τίνος σημείου Εκτείνονται αί έπισχευαl αύται 

1) Κατ' εύγενη ιiνακοίνωσιν τοϊί συναδέλφου Π. Φουρίκη, ·ύλικΟν ηδύνατο ,,α Ζξευ~ 

ρεθΏ καl εξ άλλων μερών της ν1Ί σου, i::vθα ύ'πηρχον ι:iρχαϊα και βυζαντL'\'α κτίσματα 
(πρΒλ. τΟν σημειούμενον ύπΟ Φουρίκη βuζαντινΟν συνοικισμΟν εtς τΟ βορειότατον 

τμfjμα τ·ης σημ.ερινης 11ωμοπόλεως f.ν Άρχ. Έφη μ. τοϊί Ε:τοuς 1916 σελ. 7 κ. έ.). Καθ' 
ή μα; {J Ομοιομορφία τοϋ χρησιμοποιηθένtος ύλικοϋ σuνδυαζομένη πρός τό. μαρτυρού~ 

με"α έν np &.νωιέρω σημειό)μαtι, θό. 1Ίδύνατο να θεωρηθίί ώ; ίκανi) ιiπόδει'ξις τfις 

ύιτάρξεως είς τΟ μέοο; τοϋ;;ο τη; ΟJl,Lιερινη; λfονη; &.ρχαιοτέροu χρισtιανικοU κτίσμα

το;, καίτοι τοϋtο δέν ι:iτι::οκλείει προφανώς ηl" ύτι;όθεσιν~ δtι σuμπληρωtικΟν ύλικΟν 

ήδύναντο οί ίδρύσαντεc: ηlν ΛΙον1lν καl άλλοΘεν νιi προμηθευθ&σι. 
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είνε δύσκολον να κα&ορισ&fι, κα3' Οσω• ό χρόνος προσέδωκεν ένόtητα είς 

τΟ κτίριον. cH ήλικία τοίί άρχικοϋ Ναοϋ (άν ύπijρξε τοιοϋτος) δΕν δύναται 

να είναι άρχαιοτέρα τοϋ 13ου η 14ου αίώνος, διότι τότε ό άρχιτεκτονικΟς 

ούτος τύπος, ώς {}ct 'ίδωμεν κατωτέρω, έμφανίζεται έν 'Ελλάδι. Άλλα ·καL 
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κατ& τΟν 17ο.': αίώνα 'θα ήδύναντο νά Ε.χτελεσδώσιν οlι μόνον Qιζικα'ι έπι· 

σκεuαί, &υ.α κα.l έχ βά&ρων κατασχευη Ν αού, εχοντος rOv τύπον καi τΟ: ς 
" ' 

διασrάσεις .. τfις Φανερωμένηζ, ώς λέγομεν είς τi1ν έν τέλει rfις μελέrης γι-
νομένην καrαγωγ1lv καl έξέλtξιν τοίί άρχιτεκτονικοϋ rούτου ρυθμού 1). 

Β'. Έσωτερικος διάκασμος- Ζωγραφική. 

Μεταβαίνομεν .Jiδη εlς nlν περιγραφην της έσωτερικ'ης διακοσιηl

σεως τοϋ Καδολικού. 'Ολόκληρον τΟ έσωτερικΟν τοίί νσοϋ: τοίχοι, {}όλοι 

τόξα, ώς καl τd κιονόκρανα καl αύτοl o'L ξύλινοι συVδετfιρες τώv rόξων 

καλ:.1πτονται ύπΟ ζωyραφικοϋ διακόσμου Ciριστα διατηρουμένου και δίδον· 

τος οϋτως &χεραίαv ti)V Εντύπωσιν του ε .. ·ιαίως Εζωγραφημένου συνόλου 

(είκ. 6). 

'Εξ έπιγραφijς, έπl τοϋ δυσμικοϋ τοίχου, &ριστεριί εύρισκομέi•ηc, μαν

{}άνομεν Οτι ό Ναός ίστορ1]θη δι;\ χειρΟς Γεωργίου _]{άρχου Εκ πόλεως 

"Αργους καί τών μα-Βητώv αύτου Νικολ(iου Μπενιζέλου καl Γεωργίου 

Κυπριώτου έν ί'τει 1735. 2) Ό 'Αργείος οΏrος ζωγράφος μετa τώv βοη· 

1 ) Είς την ΧQΟ'\'Ολογία'\' του αρχαιοτέρου κτίσματος eα συμ6άλη ίστορικ'Ι) :τερi της 
Σαλαμϊνος κατό. τοiις μέσους αtώνας μελέτη δι:::υκρινίζουσα τU.ς τύχας της ·νήσου μά
λιστα κατά τοiις χρόνους της έν :,'Ελλάδι Φραγκοκρατίας. <Ως είναι γνωστΟν έκ του 
'Ακομινάτου, fι Σαλαμlς fιτο έπt πολiι καταφύγιον πειρατ&,•· ιiφ' έτέρου έπ' 'ίσης βλέ_ 
πομεν τόν ΙΔ'. αi&να πειρατικι:Ί.ς _έπιδρομάς καi. &;ταγωγ1)'' 500 κατοίκων της ν·ι1σου 
πωληΟέντων ώ; δούλων. ΤΙ Σαλαμiς πρό τfiς τουρκικfiς κατακτήσεως κατέχεωι ύπΟ 
Βενετών, είτα προσφέρεται <~); δώρον ύπό του δουκός τών Αθηνών Γουtδωνος (1294) 
είς Ι:ππότην της ΕΜοίας καl έπ' Ολίγον περιέρχεται εlς χεtρας τδ)ν Βυζα,·τινών τΟν 
JΔ' α'ίώνα (πρβλ. JΙ{iίλερ·Λάμπρου, 'Ιστορία της Φραγκοκρατίας, 'Αθη,ω, 1909;10, Ι· 
σελ. 18, 47, 275, 381, 383 κ. Ci.λλ.) Είς τοσοϋτον ταραχώδη έποχ1i'' δύσκολον εlναι να 
ιiποδώση τις τι) ν κtίσιν μονης 1] μεγάλου ΎαοU iν τfι ''ήσφ, ή μορφη ιiφ' έτέρου τοϋ 
κτίσματος δεν έπιτρέ;τει ν' ύ.νέλθωμεν είς παλαιοτέραν τοίί ΙΓ' αtΟ:Η•ος έποχ1lν, έκτΟς 
άν δεχθώμεν τελείαν έρείπ:ωσιν παλαιοχρισrιανικοU κτίσματος κrι.l έκ βάθρων ιiνοικο· 
δόμησιν ναού διό. τού ύπάρχοντο; ίιλικοU κατιi τiι. μέσα τοϋ ΙΖ' αtώνος. 

2) "Η έπιγραφ1) τfiς &ηστ.ορήσεως εχει ΟJς έξης: «ΑΨΛΕ=1735 «"Ισιορ?}Οη δ 1Jεϊος καί 
πάνσεπτος Ναός ούιος τijς 111εταμορφώσεως τoii Κυρίου ΘεοV καi Σωυ)ρος fιμών, διΟ. συν
δρομijς κόπου τε κqi δαπάνης τοϋ Πανοσιωτάτου Εν ίερομονάχοις καi προσκυνητοV καΙ Κα{lη
γουμένουΊωακεfμ, vloύ του δσιωτάτου Bv μο1•αχοϊς Λαβρεντ!οv, κτητόeοv ταύτης τής Λfονijς, 
!iμα τε τού εδρωκομiνου προσκυνητού 'lωri.σαφ τε καi Λfω~αρίου, άρχιερατε6ο?•τος τοϋ Πα· 
νιερωτάτου καi λοyιωτάτοv llfητροπολίτοv 'Α{)ηνων κυρίου Ζαχαρίου~clστορι}Dη δf:" δια χει. 
eός Γεωργlου Μάρκου Βκ πόλεως -Αργους καi τοV μα{Jητοϋ αl·τοϋ 1Υικοί.άου Μπενιζέλου, Γε
ωργάκης καi 'Αντώνιος», Ή έπιγραφη έδημοσιεύΟη καL ύ:πΟ Δ. Γρ. Καμπούρογλου, 'Λθη· 

·να'ίκόν "Αρχοντολόγιον, 'Αθηναι, 1921 σελ. 140 κ. f.. Ενθα γίνεται λόγος περt τuϋ γόνου 

,:ης οίκογενείας Μπενιζέλου Νικολάου κλπ. Οί δύο €τεροι μαθηταl του Μάρκου είναι 
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-8-ών του (κατωτέpων ζωγρα'φων, ο ο δ ' - , - ως η ιαφορα της τεχνης των άγιογρα-

φιών μιdς καl τfίς αύτης έχκλησίας επιτρέπει να κρίνωμεν), πληροί κατα 
τΟ πρώτον ήμισυ τσίί ιsσυ αί. τοιχογραφιό:'Jν κάl φορητών είκόvων καί ϋ.λ
λους ΝαοUς τfjς 'Αττικfiς. ΤΟ πρώτον ό Γ. Μάρκου άναφαίνεται εϊς τό 
&σκητήριον τijς Πεντέλης (Καρηττόν), τοιχογραφηi!εν κατ& το EtOC το 1727 

Εν-&α δπογράφεται ώς «άνιστορήσας τα παρόνrα τυπώματα». 1) τφ ~1732 ζω~ 
γραφίζει μετ& τοϋ Νικ. Μπενιζέλσυ τΟν ΝαΟν τfjς Κοιμήσεως έν Κορω-
πί 2) Κατ& τ'·~~ 1751 • δ' "ζ λ' " ' " · ο ετος ισως εν ε η π εον, οτε ετοιχογραφή{tησαν ύπΟ 

τοϋ άδελφοϋ του καl τοϋ Κυπριώτου ο[ Ναοl τοϋ Μαρκοπούλου οί ημώ
μενοι είς Ονομα τfjς ~Ay. Θέκλης καl ~Αγίας Παρασκευης, 3) Καl πρέπει "ίσως 
vα πιστεύσωμεν την παράδοσιv, Οτι άπέ{}ανε μετ& τό πέρας της τοιχογρα· 
ρησεως τfiς Φανερωμένης έκ χαρlϊς, Οταν είδε συμπεπληρωμένον τό γιγάν .. 
τιον εργον του. 

eo Γεώργιος Μάρκου είναι ό τελευταίος άξιόλογος συνεχιστfις τiiς με .. 
ταβυζαντινfiς παραδόσεωc, Οπως αϋτη διεμορφώ{}η Εν στενfi συναφείq. πρΟς 
παλαιότερα πρότυπα κατα τοUς πρώτους αίώνας τiiς Τουρκοκρατίας είς τrl 
μοναστικα κέντρα τijς "Ελλάδος καΙ ί~ίως είc: τΟ ι:ι Α γιον "'Ορος, εν ι~ α συν· 
εκεντρώitη πdσα πνευματικη τnϋ ~'Ε&νους δύναμις. eH παράδοσις αϋτη 
Εζηrιεν έν eΕλλάδι κα{}" Ολην την τουρκοκρατίαν &ναδείξασα κατ& καιρο.Uς 
δεξιοUς τεχvίτας, οίτινες δΕν &φf]καν αύτf]ν να έκπέση είς την τελείως δοu
λικηv καl αvευ Εμπνεύσεως &ντιγραφfιν Εξ &πομιμήσεως. 

Αί τοιχογραφίαι τοϋ ναοϋ τfjς Φαvερωμένης διατηροϋσιν ε'ίς τε τήν 

ό 'Αντώνιος Μάρκου, άδελφΟς τοϋ διδασκάλου, καl ό Γεωργάκης Κυπραίος, 11 Κυπρι
ώτης (βλ. καl κατωτέρω). Τήν επιγραφήν Ολέπε καl έν ΛαμπU.κη (Men1oiι·e sur Ies 
antiq. cl1ret. de Ia Grece, Atl1θnes, 1902, σελ. 84). 

1
) Ή &ριστερά τψ εtσερχομένφ είc τΟ άξιολογώτατον ύπόγειον κτίσμα τοiί Καρητ

τοiί (περl οίi βλέπε Δ. Γρ, Π. Άττικάι ΆΟrjναι, 1923 σελ. 96) έπιγραφi} έχει οϋτω: 
~ + Πατd τΟ αψκζ'. Σεπτεμβρι'φ ιδ' ΙJγουμεΨεύοντος τοϋ πω,οσιωτάτου iν ίερομονάχοις κυρίου 
κiιρ Γρηγορίου ίστορήθησω• τα παρόντα τυπώματα ύπό χειρός ΓεωργιΟυ JJΙάρκου». 

2
) Βλέπε επιγραq::ήν έν Χ. Γκιτάκου, Χριστ. άρχαιότητες τijς κωμοπόλεως Κορωπί, 

ΆΟi'jναι 1909, σελ. 24. Έν τft Επιγραφft ταύτη φέρονται καΙ. ε.Cεροι μαθηταί του Μάρκου 
« •• κα1. ίστορήΟη δf κατα τΟ ~'φμλβ' (1782) διά χειρδς Γεωργίου Μάρκου καi τών μα{}η
τώJ! αVτnύ , ΑΙJtωΨιΌυ, Νικόλα Ι1L-τει,ιζέλου -l'τι δέ καl Γεωργάκη (Κυπρq.ίου). . . Δημητρίου 
ι"ερέως πρc§ψ Οlκονόμου ΦαναριΌυ. ΕLς τοιχογραφίας &.σημοτέρων ναϋδρίων τijς 'Αττι
κής &.ναγράφονται καl fτεροι μαθηται τοϋ Μάρκου. 

S) "Η Ciνωθεν πυλ{δος της βορεί.ας πλευρ&:ς τοϋ ναοϋ τής άγ. Παρασκευής Επιγραφή 
μεταξiι άλλων άναγράφει: » [στορήΠη δε διά χειρΟς Γεωργίου Κυπριώτου καl , ΑΨτωνίου 
llfάρκov Εν έ'τει dπΟ Χριστοϋ φμιια', Αύγούστου ιδ'.» ΜαΘηταl του Γ. Μάρκου επέζησαν 
μέχρι των &.ρχ5ηι τοϋ ΙΘΌ αίώνος, κοσμ1lσαντες, καtά τΟ σύστημα του διδασκάλου, 
πολλΟ: ναUδρια εν ΆττικiJ, ώ; εν Άμαρουσίφ καί άλλαχοϋ δίιναταi τις νά παρατηρ1Ίσυ. 

Γ. Σωτ-ηρίου-Ή εν Σαλαμϊνι μονi} τijς Φανερωμένης. 123 

τυπολογίωι, την είκοJιογραφίαν, καt nlν τέχJ'ηJ' κατα μέγα μέρος τΟ:ς πα

λαι&ς βόζαντινdς παραδόσεις, προστΗtενται Ομως Sv αUrαίς ίκανα \'έα στοι

χεία δφειΧόμενα καl είς την νεωrέραν έποχην καl ε'ίς τf]ν ίδιοφυtαν τοϋ 
ζωγράφου. 

"Όσον άφορg τΟν τρόπον τιjς κατασκευ1']ς των ό Γεώργιος Μάρκου 

μετά των μαδηrών του ιl.κολου&εί τοUς κανόνας, οί'iς διέσωσεν εϊς f]μdς 

η eΕρμηνεία τών Ζωγράφων, την δι' άνθι6ολίων δηλ. &ντιγραφην τοϋ 

δ ' "- ' ~ I 1) σχε ιου εκαστης εικονος . 

Τυπολογία. ΤΟ σύστημα, κα.8' δ Εχει τοιχογραφηδη τΟ ΚαΗολικΟν εί

ναι τΟ λεγόμενον έν τfi βυζανtινfi ζωγραφικΌ δογματικδν η λειτουργικ6ν, 

Οπερ κατΟ: τοUς βυζανtινοUς Ετι χρόνους Εχει συνδυασ&η πρός μέγαν ίστο

ρικόν κύκλον εϊκόνων. 

Εlναι γνωστόν, Οτι &πΟ τοϋ -&ρ ιάμβου τοϋ χριστιανισμοϋ (Δ' αίώνα 

κ. έ.) ό κύκλος τά')V είκόνων, αϊτινες Εκόσμουν, τοUς Ναούς, fιro ίστορικδς 

(βίος, διδασκαλία, πά3η Χριστοϋ)· άπΟ τοϋ Ι' αίώνος, όπότε, η έκκλησία 

καl rα μέρη αύτfίς προσλαμβάνουσι συμβολικην σημασίαν, κα8ορίζεται 
"- \ \ ' ~ ' 51 ' C I '" "' (\_I ν ο βυζαντινος κανων και εκαστη εικων εχει την ωρισμενην αυτης υεσι 

&νταποκριvομένηv προς τον συμβολιζόμενον μέρος (τροϋλλος, κόγχη, κλπ.) ') 

Δημιουργείται οδτως ή νέα λειτουργικf] τυπολογικfι είκονογράφησις, είς fιν 

κυριαρχοϋσι td Πάθη καl ή ~Ανάστασις, διότι ή 'Εκκλησία τΟν τύπον 

1) Βλέπε ΔιονυσιΌυ τοϋ εκ Φουρνii, Έρμη·νείαν τf]ς ζωγραφικf)ς τ~χνης (Εκδ. Α. Πα~ 

παδοπούλαυ Κεραμέως, Πετρούπολις 1900), σελ. 9 κέξ. Ώς γνωστόν, 1'Ί τοιχογράφησις 

ύπό τ('ΟV μεταβυζαντινών κυρίως ζωγράφων ε'ξετελεϊτο επl ξηροί'ί η ύγρου κονιάματος 

διά φυτικών χρωμάτων άναμεμιγμέ\ιων μΕ συνδετικάς οlισίας (μετα'ξU τών όποίων καl 

κρόκοι φ&ν) ώς έ'ξης: Έπl τοiί κονιάματος ετοποθετεϊτο πρώτον τΟ &γ[}ίβολα1' (δια~ 

φανΎις χάρτης Εχων τόν τύπον τής εικόνος διάτρητονΙ, Οπερ άλειφόμενον δι' α\'θρα

κος ό:φηιε τό τύπωμιχ της εtκό\•ος επι τοίί κονιάματος μετά τ1iν ύ.φαίρεσιν του ό.νθι-

6όλου ηκολούθει τΟ βεJ.όν2ασμα (ό ζωγράφος δηλ. Εσυρεν επl τοϋ τοίχου τό.ς γραμ

μάς τ&ν κυριωτέρων μερών τi'jς παραστάσεως, οίον το:ϋ περιγράμματος, τών πτυχώ
σεων κλπ.) καΙ. τi]ν προπαρι:ισκευΎιν ταύτην τfjς εiκόνος συνεπλ1lρου ό προπλασμΟς (Ύ]τοι 

γενικΟς χρωματισμΟς διά β~λου άμπολίου η ctlχρας) όλοκλήρου τής παραστάσεως. Μετά 
ταίίτα ό ζωγράφος έσχεδίαζε διά χρωστf]ρος όφθαλμούς, ώτα, χείρας κλπ., Ί\τοι ε'ξετέλει 

τα λεγόμενα άvαίγματα, εtτα τούς χρωματισμούς τών ενδυμά.των καl τοί'ί προσώπου ( = 

σαρ,ώματα), τάς σκιάς τών γυμνών μελών, τάς πτυχώσεις κ. α. ( = lσκιώματα) και τε

λευταίον επέθετε τα φώτα, οίον έλαφράς γραμμάς κάτωθεν τ(ϊη• Οφθαλμών κλπ., τά 

ύπΟ τijς "Ερμηνείας τών Ζωγράφων, ένθα δίδονται καi οί &.νωτέρω Οροι, λεγόμενα 

λU.ματα, 
2) Πρβλ. άνάπτυξιν τοϋ συστήματος ~ν Γ. Σωτηρlου, ΤΟ 'Άγιον "'Ορος, Άθfjναι, 

1920 β'. έ:κδ. σελ. 130 κ.έ. Πρβλ. καl σημασίαν μερών τσυ \'αοίi Εν Γ. Σωτηρίουι Ό 

Χριστός εν τfi τέχνη, Άθηναι, 1914. σελ. 129 κέ. 
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κυρίως τούτων συμβολίζει καl ή λειτουργία ταUτα &ναπαριστ~. ~Η 1 Ανατολfι 

εLχονογραφεί τα περl τιΊν Γέννησιv καl τα Πά1Jη Επεισόδια, 1l Βuζαντινi1 

εΙκονογραφία Εκλέγει έπrα (ημέραι δημιουργίας) δέκα (έντολαt) καl τέλος 

δώδεκα (dριιtμΟς Άποστόλωv) σχηνάς, ηωι τας δώδεκα μεγάλπς έορrάς, 

Δωδεκάορτον, Εκάστη τών όποίωΥ κατέχει &ρισμένην δέση• είς τοi)ς σταυ~ 

ροειδεϊς κυρίως Ναούς. -ΆπΟ τοίi ι ι ου Ομως αLώνος, Lδίg δΕ dπΟ τοϋ 

14ου, Επανέρχεται καl συνυπάρχει μετ& τοϋ λειτουργικοίi καl ό ίστορικδς 

κύκλος, συμφώνως πρΟς τός έπικρατούσας ίδέας, καιt' ά; ή λειτουργία άνα

παριστQ: όλόχληρον την ίστορίαν καl διδασκαλίαv τοϋ Χριστοϋ είς τας 

καρδίας τώv πισηiJν. AL σκηvαl έκάστου κύκλου (πα-θών, flαυμάτων κλπ.) 

αύξάνοyσι, βίοι άvίων καl Θεοτόκου προσ:ί&ενrαι (Μυσrρά;, ΚαχριΕ-τζαμl) 

Επίσης οί κύκλοι της Άποκαλύψεως ("Εrοιμασία τοϋ ftρόνου, Δευτέρα Πα

ρουσία) καl τfjς Π. Διαftllκης, οϊτινες ύπηρχον καl είς τΟν άρχαίσν !σrο

ρικΟν κύχλον, έπανέρχονται, μεγάλως έξελισσόμενοι. 

ΤΟν lGoν αίώνα fξακολου&οϋσι πλουτιζόμενσι οί αύτοl δογματικοl καl 

ίστορι_κοl κύκλοι, Ετεροι δΕ \•έοι κύκλοι, παραστάσεων προστίfiενται, η το ι: 

ΤΟ μΕ'"• ίερΟv πλουτίζεται δια νέων συνδέσεων, κυρίως άλληγορικών, 

άναφερομένων είς την θυσίαν τοϋ Χριστοϋ, ό δε κυρίως ναΟς δια νέων 

σκην(Ον τfις ζωfjς τfϊς Θεοτόκου καl τοϋ Προδρόμου με δογματικΟν μά

λιστα παραλληλισμΟν πρΟς γεγονότα της Π.Δ. Είς τοUς Ν άρι'!ηκας καl τfιν 
Λιη]ν η τΟν ΕσωτερικΌν Νιiρflηκα ε'ίχονογριιφοίiνται: αί Οtκοιψ.ενικαl 

Σύνοδοι, τα 12 άρl'tρα τοϋ Πιστειlω, αί 24 σχηναl τοίi Άκαι9ίστου, σί ΑΙ

νοι, σκηναl Π. Διαθιlχης κλπ. ε'ίς δ€ την Τράπεζαν τών Μοναστηρίων, 

ένίοτε δ€ καl ε'ίς τΟν ΕξωτερικΌν Νάρl9ηκα Μονώι• καl Ναών (Μετέωρα -

Καλαμπάκα) t(X μαρτυρολόγια 1 ). 

Έκ τc7Jv νέων τούτων συνftέσεων~ άλλαι μ€ν εlναι &ντίγραφα παλαιο· 

τέρωv μικρογραφιών χειρογράφων (Άναπεσών 2), Άκάitιστος, Εκ χειρο~ 

γρriφων τοίi 12 αtώνσς άμφόrερα) καl 'ίδίq. Μηνολογίων, τινες εtσηλ&ον 

Εκ της Δύσεως (ΧριστΌς πρΟ του μν1]μαrος κλπ.), φορείς τών όπσίων 

1
) Πρβλ. Ciνάλυσιν τUn• εtκονογραφικ&ν θεμάτων έν r. Σωτηρiου, Τό ά:yων "Οι)();, 

ι'iκδ. β'. 'ΑΘi']ναι. 1920, σελ ΗΒ κ. f.. 
2

) Ό TValff έν Λltclll'istl. und B.)'Zant. Kunst, Berlin, 1913, σεί .. 597 κέ. Θεωρεϊ 
τι)ν άνάπrυξιν τοϋλάχωτον τού Θέμαtος τούτου ώς πρόελθοίiσαν εκ της Δύσεως, έν φ 

fχομεν Ί]δ11 ά'•ε;ττι,γμένον τό θέμα εtς χηρόγραφα του ΙΒ'. αlι1νος {Βλ. χειρόyραφον 

βιδλίον Κ. Δ. Νο 45 τ1-ις Βι13λωG{μ~ης της l\1. Σταυρονικ1lτα εν άγ. 'Όρει πρβλ. Υ.αi. 

Σ. Λαμπρου, Κο.τάλοyον τUn• έν ταίς ΒιβλιοΟήκαις του άγ. 'Όρους έλλην. κωδίκων, 

τόμ. Α'. Caωbridge, 1895, σελ. 77). 

:f. Σωτηρίου-~Η έν Σαλαμϊνι μονη της Φανερωμένης. 125 

ύπijρξαν οί λεγόμενοι Κρi'jτες ζωγράφοι, aλλαι δe πάλιν εtναι δημιουργιjματα 

τών μετdγενεστέρων ζωγράφων τών μοναστηρίων της- cΕλλάδος. ΤΟν 17°'' 
καl 180V dtώνα Εξακολουθεί ή αύτιl είχονογράφησις· τfιν εχτασιν τι:ίη• σκη

νών κατα τΟν ιsον αίώνα βλέπομεν εtς η]ν γνωσηlν «eΕρμηνείαν τών 

Ζωγράφων τοU •Άftω». 

Ό Γεώργιος Μάρκου ποιείται χρfjσιν Ολων τών πλουσίων τούτων εί

κονογραφιχών κύκλων κατ' 'ίδίαν έχλογ1lν, τοποι~ετών αύτοUς έντΟς τοϋ 
Κα&ολικοίi, διατηρεί δ€ μόνον την -θέσιν τών κυριωτάτωv δογματ .. κών η 
λειτουργικών σκηνών. OUtω διατηρείται ό Παντοκράτωρ toίi τρούλλου 

περιβαλλόμενος διa τών χορών Ά γγέλων καl Προφητών καί τών τεσ ·. 

σάρων ΕUαγγελιστc7η• είς τα λοφία τοϋ τρούλλου, δπως καΙ ή Πλατυ
τέρα Εν τfι cΑψίδι, οί Ίεράρχαι καl ή Θεία Λειτουργία εί.ς δύο σειρΟς 

(&ς ε,, Κςιισαριανfι), προστί-θενται δμως καl ri.λλαι εtκόνες, ώς εί,,αι: 

οραματα προφητών, ή Θεοτόκος μεταξU τών δικαίων καl άλλα περl τΟν 

τροϋλλοv, έν φ ε'ίς τας tδιορρύ&μους κόγχας τfjς άψίδος τί3ενται δκτΟΟ όλό

σωμοι Ίεράρχαι και έν τΟ) μέσφ η παράστασις τοίί Άμνοϋ μεταξU άγγέ· 

λωv. Άφ' έτέρου τΟ Δωδεκάορτον αύξάνεcαι ένταϋδα είς τεσσαράκοντα 

δλας σκηvCtς (προστίθενται μεταξU άλλων έπεισοδίωv του Χριστοίί καl 
έννέα σκηναl δαυμάτων τοίi Σωτηρος), διατεταγμέvας οlιχl έν συνεχείq:: 

άλλ' είς διάφορα μέρη τών καμαρών τοίi Ναοϋ. <Έτερα τμήματα των 

-θόλων τοϋ Ναοϋ και τών τόξων πληρούνται δια σκηνών τοϋ Άκαδίστου, 

τά'Jν Α'ίvων, της Π. Διαθήκης, παραστάσεων κατcJ: τα 12 Ciρ{}ρα του Πι

στεύω καl λοιπών. ΤΟν Β. καl Ν. τοίχον πληρο_ϋσι: διπλΊϊ ζώνη μετ α μαρ

τυρολογίων, σειρd έκ στηθαρίων &γίων και τέλος σειρd όλοσώμων ~ΑΎίων 

καl Όσίων. ΤΟν ΔυτικΟν τοίχον καταλαμβάνει 1Ί Δευτέρα Παρουσίαι ής 
η -θέσις άvέκα\tεν ήτο Επl τοϋ τοίχου της δυσμικΥjς εlσόδου τών Ναάηι 1

). 

1 ) 'Η διάταξις τών τοι.χογραφιών τοίί Καθολικού τfις Φανερωμένης Εχει οϋτω: 
1. 'Αψίς: Πλατυτέρα δορυφορουμένη ύπΟ τcί}ν δύο aρχαγγέλων (Μιχαήλ καi Γα~ 

βριήλ)-Θεία λειτουργία εtς δύο σειράς (έπουράνιος καt επίγειος)- δκτiο <Ιεράρχαι 
εtς κόγχας ('Ιάκωβος δ ϋ.δελφόθεος, Γερμανός, Άθανά.σιος, Βασίλειος, Χρυσόστομος 
Γρηγόριος, Πέτρος καί. Διο'\•ύσιος 'Αλεξανδρείας) καl έν τ ψ μέσ φ ό θυόμενος Ο.μνός. 

2) Καμάρα Ο.ι•ω1J.ε, της άγ. Τραπέζης: δεξιά· σκηνα!. βίου του Προδρόμου, άριστερά 
σκηναl βίου της Θεοτόκου, 0.\·ω σκηναl Άκαθίστου. 

3) ΠρόΟεσις: εlς θολίσκον: δ παλαιΟς τών 1)μερώv- είς κόγχην: ό μεγάλης βου~ 
λης "Αγγελος, <Αγία Τριάς. Σειρ& (ΙεραρχcίΗ•· έκατέρωθεν: Ζωοδόχος Πηγή, θαύματα 
Θεοτόκου, Πέτρος 'Αλεξανδρείας (τίς σου τΟν χιc&να, Σώτερ, διείλε), Ίεράρχαι. 

4) Δια;.-;Ο1'1Κό1': εiς θολίσκον: Πρόδρομος είς κόγχην: Μελχισεδέκ, 'lωακεlμ καί 
"Αν\'α Εχοντες έν μέσφ τiιν παίδα Θεοτόκον δρθίαν επi βάθρου. 'Άγγελοι· σειρό. <Jεραρ· 
χ(in•· έκατέρωθεν; σκηνα!. βίου Προδρόμου. 'Αριστερά 1Ί έπιγραφή: «τΟ ΠαQεΚλΊlσιο'\' 
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Εlκονογραφία- Ή Εν τc'ρ ναψ τfjς Φανερωμένης ε!>ιονογραφ(α (αί 
παριστώμεναι δηλονότι σκηναl καl τΟ περιβάλλον αϋτών μΕ τcΧς ίδιαζού" 

εtνε τοίί άγ. Χαραλάμπου καί τοϋ όσίου Λαβρεντίου, ό χτίτορ τοϋ μοναστηρίου. !796». 
5. Καμάρα άνωiJει' τέμπλου μέχρι τρούλλου: συνέχεια σκηνών 'Ακαθίστου, Δωδεκάορ

τον μεt' Cf.λλων σκηνών (Εύαγγελισμός, Γέννησις, <Υπαπαντή, Βάπτισις, Μεταμόρφωσις, 
Άvάστασις Λαζάρου, Ίησοϊίς τοϋ Ναυη, Πεντηκοστή, 'Α,rάληψις, Φιλοξενία 'Αβ,ραάμ, 
Γάμος εν Καν~, ό Ίησοϋς έκδιώκων τοiις πωλοϋντας έν τφ Ν αφ). 

6. ΤροVλλος: Παντοκράτωρ, χοροi. 'Αγγέλων, Προφητών, δρι±ματα προφητών, οί τέσ
σαρες Εύαγγελισταl (δ Λουκaς ώς ζωγράφος) καl είς τά μεταξiι τών λοφίων τύμπανα : 
δεξιά· ή Κοίμησις της Θεοτόκου καl &.ριστερά· ή Θεοτόκος μεταξiι τ&ν άγγέλων καl 
των δικαίων. 

7. Καμάρα &πδ τρούλλου εiς δυτικι}1' πλευρ&ν: πρώτη καμάρα: συνέχεια Δωδεκαόρ· 
του (Βα'ίοφόρος, Μυστικός Δεϊπνος1 Νιπτήρ, Προσευχη εtς Ορος 'Ελαιών, ΠQοδοσία 
'Ιούδα, Ciρνησις του Πέτρου, μεταμέλεια 'Ιούδα, 6.·νάκρισις 'Ι η σου ύπΟ "Αννα, ό 'Ιησοϋς 
πρό του Πιλάτου, 'Ίδε δ άνθρωπος, 'Εμπαιγμός, Μαστίγωσις, δ 'Ιησοϋς φέρων τόν 
&.κάνθινον στέφανον, Νίψις χειρών τοίί Πιλάτου, δ 'Ιησοίίς πρό τοϊί Σταυρού =<Ελκόμε
νος. <Η Σταδρωσις εύρίσκεται εtς τύμπανον τού δυτικού τοίχου1 άνω. 

Συνεχομένη καμΔρα : αϊτησις τοίί σώματος τοίi 'Ιησοϋ ύπό 'Ιωσήφ, 'Αποκαθήλωσις, 
'Επιτάφιος Θρηνος, Μή μου &πωυ, 'Ανέσrη δ Κύριο;, Είίι>ον τα δθόνια, Γείiμα εί.ς 'Εμ
μαούς, 'Εμφάνισις 'lησοU, τό Χαίρε τών Μuροφόρών, τΟ μνijμα μετα τijς κουστουδίας, 
'Ανάστασις, Ψ11λάφι1σις Θωμά, Εννέα σκηναί θαυμάτων τοϋ Χριστού. 

8. Δεξι6v κλίτος: Είς τοi.tς κατα σειρ&:ν τέσσαρας Οολίσκους καl τΟ δεξιΟν της είσόδου 
σταυροθόλιον παρίστανται: σκηναl της Γενέσεως (Δημιουργία, παρακοή, "έκδίωξις έκ τοϋ 
Παραδείσου κλπ.) έπl τοϋ βορείου τοίχου: Μαρτύρια άγίων κατU. τό 1\fηνολόγιον, σειρι:'ι. 
σtηθαρίων, έv η{) μέσφ καl σειρα όλοσώμων άγίων καi ilγγέλλων κάτω (1lτοι 'Ιεραρ
χών, άγίων, δσίων, αγγέλων). 

9. 'Αριστερδν κλtτος: Είς τούς κατι:'ι. σειριlν τέσσαρας θολίσκου; καί τΟ &.ριστερι:'ι. τfjς 
είσόδου σταυροθόλιον παρίστανται: Οί Αίνοι. 'Επί τοϋ νοτίου τοίχου: Μαρτύρια άγίων 
Οσίων, άγγέλων. 

10. ΔυτικΟς τοϊχrις: άνω ή Σταύρωσις καl η λοιπi] έπιφάνεια τοϋ μέσου κλίτους κα
ταλαμΒάνεται ύπΟ τi'jς ΒΌ Παρουσίας'(!. Χριστός έπί θρόνου· έκατέρωθεν Δέησις καl 
12 Ορόνοι Ενθα οί 'Απόστολοι, Εχοντες εtς τΟ βάθος ιiγγέλους. 2. 'Ετοιμασία-ΖυγΟς
Δίκαιοι-"Αδης). 'Επιφάνεια δ. τοίχου πρΟς τό δεξιΟν κλϊτος: Ταξιάρχαι-καt έπί τοί
χου πρΟς τΟ άριστερόν κλίτος: Κορυφαίος 'Απόστολος καi. ή έπιγραφη της &.νιστορ11-
σεως κρατουμένη ύπΟ άγγέλων. Είς Εναντι τοϊχσν δμοία παράστασις U:νευ έπιγραφijς. 
Είς τciς κάτω τέλος έπιφανεία; τcJ)ν τόξων είκονίζονται όλόσωμοι στρατιωτικοί &γιοι. 

Ει'; τό Εlκω,οστάσων είιρίσκονται αί. έξης ύπογεγραμμέναι φορηταί είκόνες: 1. Με
ταμόρc(ωσις: «χεlρ Γ. Μάρκου. Α ΨΜ' δναντι: gio:rgio Marco mp .. gracia» 2. είκΟΟν 
Προδρόμου (ή ιiρίστη είκΟΟν): «χεiρ Γ. Μάρκου καί Νικολάου Μπεηζέλου μαθητοϋ 
αUτοϋ ΑΨΜ'». 3. EtκOOv Κοιμήσεως Θεοτόκου:» χείρ Γεωργίου Μάρκου τοϋ 'Αργείου. 
ΑψΜς». 

Εlς Παρεκκλήσιον: άριστερά έπl προσκυvηταρίου άπόκειται ή «φανερωμένη:. είκΟΟν 
της κοιμήσεως της Θεοτόκου, έπενδεδυμένη δι' &ργυρaς έσθfιτος, έφ' ής καl ή παρά
στασις τοίί κτίτοροςμετci της χρονολογίας 1682. 'Εκ τών λοιπών φορητών είκόνων τού 
παρεκκλησίου άξιολογώτεραι είνε: ,ή είκΟΟν τijς Δεήσεως (κρητικης τέχνης) καl ή εί
κΟΟν τών 40 μαρτίtρων, κάτωθεν της όποίας ή έπιγραφη ~χεlρ Θεοδώρου Παυλάκη», 
άξιόλογος είκΟΟν τοϋ γνωστοϋ ζωγράφου τοϋ ΙΖ'· αLώνσς. 
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όc.tς flέσεις, στciσεις καi χειρονομίας τών προσώπων) διατηρεί εLς τiι κύρια 

αϋτfjς ση~εία παλαιοτές,ιους είκονογραφικοUς τύπους, Οφείλοντας την πιστην 
Επl αίώνα~ Επανάληψιν αυτων άφ~ ΕνΟς μεν είς την αϋστηρότητα της 
ftρησκευτικfjς .παραδόσεως της ~δυσκόλως άνεχομένης νεωτι:.ρίσμοUς καl άφ' 
Ετέρου είς αϋτΟν τΟν τρόπον τfiς Εργασίας, τfjς δι' άνflιβολίων δηλαδ1) 

δ.ντιγραφfjς Ετοίμων προτύπων δι' έκάστην , σκηνήν, Ον ε"ίδομεν άνω'::έρω. 
Οί εlκονογρα.φικοl τύποι τfiς Φανερωμένης παρουσιάζουσιν Ciμεσον 

συγγένειαν πρΟς την είκονογραφίαν τών Καftολικών καl Τραπεζών τοU 

~Αγίου 'Όρους (εργων τοίί ιοου καl 17ου αίώνος), flτις &νέκαftεv Εχρη

σίμευσεv ώς πρότυπον είς ηΊν μεταβυζαvτινi-]v ζωγραφικήν- έκάστη δμως 

σκηvι) πλουτίζεται Εντάϋδα καl δΗΧ περισσοτέρων προσώπων κai Επει

χώρου κλπ. 

σοδίων η μεταβt:ίλλοvταί τινα η συχνότεροv καl άπλοποιείrαι &ναλόγως τοϋ 

ΊΌϋ cΑγίου 'Όρους ή είκονογραφία είναι γνωστΟν Οcι ιivαπτύσσει τl1ν 

εl.κονογραφίαν τijς βυζανtι\'ης 'Αναγεννήσεως τοϋ 14ου αίώνος, πλουτίζε* 

ται Ομως συγχρόνως καl έr; παλαιοτέρων πηγών, Εκ τfjς ε'tχονογραφίας δηλ. 

τfiς Καππαδοκίας καl &ρχαιοτέρων ίστορημέvων χειρογράφων καl δέχεται 

&κόμη ΊκανΠς Επιδράσεις της Ίταλικfjς (κυρίως βεvετικfiς) εl.κοvογραφίας. 

'Αλλii καl ή τέχΙ'Ιl τοϋ 14ou α'tώνος 1) πλουτίζει καl &νανεώνει την βυζαν· 

τινt)ν παράδοσιν τοϋ 1 ι ου καl 12ου αίώνος riνατρέχουσα συγχρόνως xui εΊ.ς 

παλαιότερα τοίί ιοου αίά)νος πρότυπα (χειρόγραφα Εύαγγελίων Παλαιστίνης 

καl Συρίας), δεχομένη καl Ελ11qjράv τινα Ιταλικfιν ΕπίδραGιν, Οπως π.(iλιν 

ή κλιωσικίζουσα έποχιl t(ί>ν Μακεδόνων καl Κομνηνι'Ον 8rεαναφέρει πλείσrα 

lC)έμαrα τ'fις μεγάλης Ιουστωνείου &κμfjς, μεθ' Οληv τiιν &ναvέωσιν τfις 

εl.κσνογραφίας τi1v συ\'tελεσιtείσαν ύπΟ τΟ κράτος -3εολογικ(Ϊ)ν καΙ. λει

τουργικών ιδεών. Οϋrως ή Βυζανrιν-tι ε'tκονογραφία συνεχίζουσα tijV &μέ. 

σως προγενεστέραν, &λλι~ καl έμβαπτιζομένη Εκάστοτε εLς ΗΧς παλωοηiιας 

πηγι~ς παρουσιάζει μεδ' Ωλας tι1ς Επιδράσεις, ένιαίαν παράδοσιν, 1iτις: διε

τηριlδη ζώσα μέχρις αϋτοϋ τ.οίί JSoυ αl.ώΥος. Συνέπεια τούτου civαι Οτι 

&νευρίσκομεν ε't; λίαν μεrαyενεστέραν έποχι)ν εl.κονογραφικοUς ~τύ,τους καl 

λι::πcομερείας τινUς &πανrώσας εLς &ρχαιότατα βυζαντινιl πρόrυπα. 

Έν τ φ Κα&ολικίρ της Μονης Φανερωμένης: ό Πανrοκρr1τωρ, fι Π λα. 

τυτέρα καi &ρισμένοι άγγελοι διατηροϋσι τοUς είκονογραφικοiις τύπους 

1
) !Ιερί τtι; εlκο1·οyραφίας του 13-16ou α{ώνο:; έν συγκρίσει πρΟς τ1Ίν άπΟ τώv 

πρώ~ωv χριστιανικ6)ν χρόνων άναπτυχθείσαν πρβλ. τΟ Εκτενi>ς καl μνημειώδες Εργοv 

τοϋ G. ltfillet, Reclιel'Ches sur 1' iconographie de 1' Evangile aux XIV-XVI 
siθcles, Paris 1916. 
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τοiις διαμορφω&έντας κατd: τ1~1ν. πρώτην χιλιετηρίδα, ή Θεία Λειτουργία 

έ:χει άμεσον σχέσιν πρΟς όμοίας εί.χηνογραφίας τοϋ Μυστρa, ε,. φ Cί.λλαι 

σκηναl συνδέονται πρΟς ·nlv ε\'.κονογραφίαν του 17 "αl&νος καi οϋτω κα
itεξijς. 

ΔΕν δυνάμεθ-α Fνταϋ-θα νd: είσέλ-&ωμεν εlς σuγκριτικd:ς λεπτομερείας 

παραβάλλοvτες έ:χαστοv εί.κονογραφικΟν 8έμα πρΟς nΊv παλaιοτέραv είκο

νογραφίαν τοίί 16ου καl 17ου αίώνος, την, διασωδείσαν, πλi]ν τοU "Αγίου 

"Ορους, είς τό.ς Μονιiς τών Μετεώρων καl είς πλείστους Cίλλους νασUς καί 
Λ1ον0:ς τ1jς Έλλάδσς. Τοιαύτ:;η λεπωμερl)ς μελέτη της Εσχάτης φάσεως τ.fjς 

βuζαντινης εLχονογραφίΟ:ς ( &JtQ τών μέσων τοϋ 17ου αίώvος μέχρι τώv μέ:.. 

σων τοϋ 18°υ) {}U παρείχεν ώς συμπλήρωμα της μέχρι τοϋδε γενομένης 

μελέτης μεγάλην συμβολtlν εις nlv Βυζαντινf]ν χα{tόλου εΙχονογραφίαv, ην 
Ελπίζομεν βραδύτερον να Επιχειρ1lσωμεv. 

Τέχνη. Ή τέχνη τέλος τών τοιχογραφιών tfiς Φανερωμένης παρουσιά
ζει, 00ς καl tl εLκονογραφία, στεvf]ν σχέσιν πρΟς τΟ: προγενέστερα πρότυπα. 
'Αλλ' {ι εικονογραφία δύναtχι Επl αl.ώνας vii Επαναλαμβάνηται, δεικνύουσα 
κα&αρ({)τερον τι:Χς κατCt τόπους Επιδράσεις, Εν ψ ή τεχνοτροπία, Υ} το ι αί λεπτο

μέρεια ι τfjς τέχνης, ώ; Εκδιlλωσις περισσότ:ερον fσωτ:ερική, Επιτρέπει συν

ψ~ως νd κρίνωμεν τΟν χαρακτfjρα τfjς Εποχfjς, κα8όσον σχετίζεται βα8ύ

τερον πρΟς αύτήν, :rροδίδουσα τf]ν άπομίμησιν. 'J?πειδfι Ομως ή βυζαν

τιvη τεχνοτροπία διέπεται ύπΟ ώρισμένων κανόνων, διατηρουμένων κατd 

μέγα μέρος άμεταβλήτων έπl μαχρι1ν σειρόν α\.ώνων, ό χαρακη)ρ τfις έπο

χης δΕν είναι τόσον σαφf)ς καl εUκρινής, χρειάζεται δΕ προσοχιΊ ε\.ς τdς 
λεπτομερείας, δια να διακρίνη τις τός διαφοράς. 

Προκειμένου περl tfjς τέχνης τ(δν τοιχογραφιών τfjς Φανερωμένης δύ

ναταί τις να ε'ίπn γενικώς Οτι αύται διατηροϊοσι rO διαχοσμητικΟν στοιχείον 

rιαi την Εσχηματοποιημένην μοι_.ψ1lν ε'ίς rι:Χς παραστάσεις, είς δΕ -ι:Ο χρώμα 

nlν συμφωνίαν τών άντιδέτων τόνων rfjς βυζαντινijς τεχνοτροπίας, διαφέ

ρουσιv Ομως τών παλαιοτέρων προτύπων τοϋ lβου καl 17ου αίώνος, 1) διότι 
τα χαραχτηριστικ~J ταϋτα παρουσιάζονται, πλην Εξαιρέσεων, περισσότερον 

κατa συνl!ήκηv· το Iδιάζον δηλ. διακοσμητικον α'ίσiJημα τijς γραμμής καl 

τfjς σuν&έσεως dτονεί, ιl σχηματοποίησις (stjrlisation) δΕν έχει τf]ν Εκσ 

φραστικότητα καl χάριν 11 δύναμιν τών παλαιοτέρων, τα δΕ χρώματα Εχουσι 
την άντί3εσιν tών τόνων δλιγ(ότερον 1]ρεμον. Άντ' α1Jτών όπάρχουσιν 

1
) ΙΙρβλ. ;r. Ί.· τιiς τοιχογραφίας τοϋ κυρίως Ναο1J καi. τοϋ ί. βι'ιματος τής Επί τοϋ 

"Υμηττσϋ Μονης ΚαισαριανfΊς, fiργα τ<i)ν μέσων 'ίσως τοϋ 1ς αiώνος. 

Γ. Σωτηρί.ου-"Η fΛ• Σαλαμίνι μονlι της ΦαΥερωμέγης. 

ϋ.λλα στοιχεία, τα όποία δ.ναφέρομεν &μέσως κατωτέρω, περιοριζόμενοι κατ' 
άνάγκην ~lς παρατηρήσεις τι.νΟ.ς κατα όμάδας παραστάσεων. 

CH σειρa λ. χ. τci)V CΑγίων καl CΟσίων, κατα μηκος τών τοίχων έζωγρα. 

ψημένων, ενitυμίζει παλαιοτέρας &γιογραφίας με τl]ν σκληράν, Ισχυρώς δια

γραφομένην καl συχνότατα δι&. με/.ανοϋ χρώματος τονιζομένην πτύχωσιν 

τιΟν ένδυμάτων καl την Ελλειψιν ο'tουδήποτε βά&ους οί χρωματισμοί των 

Ομως είναι ζωηροl κul Ενίοτε τραχείς, ή δΕ διαμόρφωσις τών σωμάτων 

στρογγύλη, άλλ' &μελής· η φωτοσκίασις άφ~ Ετέρου τοϋ προσώπου καl ή 

διάπλασις έν γένει αύτοϋ ώς καl η Εχφρασις τfjς φυσιογνωμίας εί\'αt διά

φοροι τών παλαιοτέρων καl ίχανώς κατώτεραι. 

Ή d:νω3εν αϋτών ζώνη πάλιν, ή χωριζομένη είς μικρ& τετράγωνα Εν 

οίς είκοvίζεται 1) μακρα σειρ& των Μαρτυρολογίων, είναι &ξιοftαύμαστος διΟ. 
την ζωηρΟ.ν κίνησιν καl την καλ1)ν διευ&έτησιν τοϋ πλή&ους τών προσώπων 

καl την παρατηρουμένην πολλάκις προοπτικ1lν. Π νοη ζωfις καl πά8ους, δφει

λομένη κυρίως εις Επιδράσεις της Δύσεως, Εμψυχώνει συνήftως τας σκηνΟ.ς 

ταύτας τών σκληρών μαρτυρίων, είς τdς όποίας καταφαίνεται ή δεξιότης 

καl η ίδιοφυ'ία τοϋ Γεωργίου Μάρκου. 

ΌμQίως είς ηΧς σκηνας της Π. Διαfl·ήκης, τοϋ Πιστεύω, τώv Αϊνων 

κλπ, τιΧς άπλουμένας μΕ ftαυμαστi1ν οίκονομίαν χώρου ε\.ς τι1 μέτωπα τ&ν 

τόξων καL τοiJς {}όλους, διακρίνεται ό αύτΟς πλοϋτος τής συν8έσεως καl 

τών χρωμάτων, είς δS τΟ πλη&ος τών προσώπων παρατηρείται έλευ8ερία 

τις εΊ.ς τας κιν1Ίσεις καl φυσικότης ε\.ς τ&ς στάσεις, χωρlς πάλιν ταϋτα ν' 

&πομακρύνωνται πολiJ τών προγενεστέρων βυζαντινών, διατηροϋντα τΥjν 

ισχυρά,,, ένίοτε ξηράν, διαγραφf]ν τοϋ σώματος κάτωftεν τών Ενδυμάτων. 

Πάσαι αί σκηναl Εχουσι πλούσιον &ρχιτεκτονιχΟν βά&ος, είναι δΕ χα

ρακτηριστικΟν Ο τι εl.ς πάντα σχεδΟν τα κτίρια ταϋτα ούδαμοίi ύπάρχει δυ

τικfι Επίδρασις, &λλCt: διατηρείται πανταχοϋ δ παλαιΟς τύπος, πλέον Ομως 

πολυσύνθετος. 'Επίσης εLς τα δένδρα, την {}άλασσαν καl ϊδίq. τοUς βράχους 

εξακολουδεί η &ρχαιοτάτη Ιδιάζουσα <σχηματοποιημένη αbτών μορφή. 

Είς τΟ Δωδεκάορτον, καi Lδίq. την Πλατυτέραν καl τftν διπλfiν σειρdν τής 

Θείας Λειτουργίας μετd της παλαιάς ε\.κονογραφίας, διατηρείται αύστη

ρότερον f, βυζαντινi] τεχνοτροπία. Το βά{}ος λ. χ. τijς σκηνijς τijς Θείας 

Λειτουργίας συνίσταται έκ τριών Οριζοντίων ταινιών: κυανοϋ, πρασίνου καl 

καστανοϋ χρώματος. Τοίiτο είναι άρχαιοτάτη παράδοσις τijς βυζαντινfiς τέ

χνης, άπαντώσα καl εις τα πρώτα χριστιανικd μωσα'ίκά· αί ταινίαι άντι. 

προσωπεύουσι τΟν ούρανΟν καl την γην (εLς τ&ς άρχαίας εϊκόνας όπάρχει 

καl το ροδόχρουν δια τον ορίζοντα) η πρασί'η δε Ιδί<;< ταινία διετηρήitη 

χα3' Ολας τdς περιίιδους. 

9 
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Τέλος ίδιαιτέρως πρέπει va τονισ{}fi ή τέχνη τών Προφητών καl 'Αρ
χαγγέλων τοϋ τρούλλου, f]τις εlναι άξιόλογος καl διακοσμητικ1}ι κα{}cΟς καl 
ή διευδέτησις της πολυσuνδέτου σκηνfiς τfjς Δευτέρας Παρουσίας, firις 
σπανίως είς μεταγενεστέρους, ώς ό Γ. J\ίάρκος, ζωγράφους εύρίσκει τόσον 
εύτυχfj οίκονομίαν σuν-&έσεως 1). 

Εtκ. 7. Νοτία πλευρά παρεκκλησίου καi Καθολικου Μονiις Φανειιωμένης. 

1
) Και εις τΟ ΚtιστΟν εικονοστάσιον, Οπερ έχει τήν &πλότητα της διάταξεως τών 

άρχαίων μαρμαρίνων τέμπλων, όλόκληρος 1] σειρ&. τού Δωδεκαόρτου Cι:νω συνίσταται 
έπίσης έκ τοιχογραφιΟΟν γενομένων ύπό τών αύτών ζωγράφων, καθι1ς τών αlιτών Εργα · 
είναι καl αi φορηταi. είκόνες (::tρ6λ. &νωτέρω σελ. 126 ση μ.) 

i3i 

Γ'. Καταγωγi] καΙ tξέλιξις τοiί τύπου τής Βασιλικής μετa τροvλλου-

cO άρχιτεκτονικΟς τύπος τflς Φ ανερωμένης ό συ\'δυάζων την -&ολωτfιν 

άνευ ύπερψών &νατολικfιν Βασιλιχfιν μΕ τΟν τροίίλλον Εμφανίζεται είς ttlν 

Βυζαντινi]ν &ρχιτεκτονικην μόλις καηΧ τfιν Β'. χιλιετηρίδα· Επειδfι δΕ παρέχει 

στοιχεία, ή Ερμηνεία τών όποίωv δύναται να συμβάλτι είς τfιν γνώσιν ήμών 

περl τfiς μεσαιαινικfjς άρχιτεκτονικfjς έν 'Ελλάδι, παρέχομεν ένταϋ{}α τοiις 

κυριωτέρους στα11μσUς της &ναπτύξεως τοϋ μη χαftωρισμένου τελείως είσέtι 

άρχιτεκτονικοϋ τούτου τύπου. 

Ό συνδυασμΟς τfίς Βασιλικfiς καi. τοϋ rρούλλου είς ένιαίον σύνολον 

άποτελεί τΟ πρώτον κατόρι'Jωμα της βυζαντινfις άρχ~τεκτονικf1ς: ώς αποδει
κνύει σέιρό μνημείων κατεχόντων έξέχουσαν 8έσιν είς τiιν ίστορίαν της 
άρχιτεκτονικflς. 

eH μετd τρούλλου Βασιλικη Εμφανίζεtαι τό πρώτον εν τϋ χριστιανικfi 

Ά νατολfι, εΊς τας χώρας της Οποίας (κυρίως ε·Lς Μ. ~Ασίαν καl Μεσοπστα

μ(αν) δυνάμε{}α να παρακολου&ήσωμεv tiιν έξέλιξ(v της 1). 

Την πρώτην αϋτfίς τελείαν διαμόρφωσιν εύρίσκει είς τΟν εν Κοτζ~ Κα

λεσσi τfjς 'Ισαυρίας Ναόν, περl τι) 400 μ. Χ. 'Lδρυμέvον, τfιν δΕ ίδανιι~iιν 

πραγματοποίησίν της Εν αύτψ τψ άριστουργήματι τοϋ "Ιουστινιανοϋ, τiιν 
Άγ1αν Σοφ(αν τijς Κωνσrαντινουπόλεως (53~ -537). 

Κατα τοUς αίώνας τούτους καί lδίως κατd την Ίουστινιάνειον έποχ1lν, 

ή Βασιλικ1l μετ& τρούλλου κατέχει πρωrεύουσαν -3έσιν, άντιπροσωπευομένη 

ύπΟ σειρCiς μνημείων μέχρις ήμών διασωθέντων καί Εχόντων μεταξύ των 
μικρdς παραλλαγάς. cΩς παράδειγμα άναφέρομεν εvταίί&α τΟν δλιγώτερον 

γvωσtον ναον τijς Θεοtόκου EV 'Άνω Λαμπόβφ τijς 'Ηπε(ρου ( είκ. 8) ") 

uεtδ Επαλλήλων κιονοστοιχιών, δστις προσθέτει νέον κρίκον είς την σειρcΧν 

:Α γ. Σοφ1ας Θεσσαλοv1κης (6ou αίώ,·ος), Kasι·-ibn- Vaι·dan (6ou αϊ.) καl 
Κοιμήσεως Νικα(ας (Sou αίώvος). 

1
) Πρβλ. Strzygowsk( Kleinasien, Leiρzig, 1903, σελ. 104 κ.έ. 

z) ΤΟ σχεδιάγραμμα έλήφθη έκ τoi:i πρώτου δημοσιεύσανως τΟν Ναόν Φ. Βεροr~Ι-1.11, 
εν Άρχαιολ. Έφημερίδι, τοϋ έτους 1916, σελ. 109. Ό Ναός, συμφώνως πρΟς επιγραφf]ν 
μη παρατιθεμένην δυστυχώς, &.νεκαινίσθη κατ& τΟν 12ον αLώνα έπt &ρχαιοτέρου ναοϋ 
τοϋ Ίουστινιανοίί'11 ανακαίνισις ύπfjρξε QιζικΊ) ώς έκ των φωτογραφιώ·ν καl των σχεδια· 
σμάτων καταφαί'\,εται, διετηρ1'jθη δμως άσφαλώς δ άρχικός &.ρχιτεκτονικός τύπος, Οστις 
κατc't τΟν 12ον αlώ'\•α 8χει πλέον έκλείψη. 'Ίσως !fχουσι διασωθfj καί τινα τών πα. 
λαιών τμημάτων τοίί Nαoii, πλην -roii ύλικοii (κίονες, κιονόκρανα κλπ.) Πλ··ιρεστέρα 
μελέτη του μνημείου θCι διεφώτιζε τα σημετα ταϋτα. 
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~ο τύπος οΌ·ως τής παλαιοχριστιανι~ής τρουλλαίας Βασιλικfjς συνδυάζει 
κατ~ άξιο-8αύμαστον ένίαίον τρόπον τfιν έλληvιστικ1}v μετU ύπεψ.[>ων Βααιλtκi}ν 

καt τόν τροϋλλοv, συγκεντροϋται δε ό ναΟς περl Εν κέντρον, τΟ μέσον, ϋπο· 

τάσσων τός κιονοστοιχίας της Βασιλικfjς Εντός τών τεσσάρων qτηριyμάτων 

τών άνεχόντωv τΟν τροϋλλοv. Κύριον χαρακτηριστικΟv της Βασιλικrjς ταύ

της είναι ή διατήρησις τών πλαγίων κλιτών, χωριζομένων δι' έπαλλι-)λων 

κιονοστοιχιών &πΟ τοίί μέσου καl στεγαζομένων δια καμuρών παραλλήλω1, 

πρΟς τΟν άξονα rοϋ Ναοϋ. 

Εtκ. 8. Κfίτοψις Ν αου της Θεοτόκου 
έν Cίνω Λαμπόβφ 'Ηπείρου (κατα Βερσάκην). 

Συγχρόνως πρΟς τfιν τοιαύτη ν περl έν κέντρον διαμόρφωσιν συντελείται 
καl δτερος σuνδuασμΟς τής τρουλλαίας Βασιλικης ( άπΟ τοϋ Ε' η δη α ίών ο ς 

έμφανιζόμενος), καa~ δv ό μΕν τροίi!ιλος Uψοίiται πλησίον τοϋ ίεροϋ καl 
ούχt είς τΟ μέσον, στηριζόμενος εLς τέσσαρα ίδιαίτερα στηρίγματα (πεσσούς), 
&κολου-Βεί ~ε πρΟς δυσμιiς ή Βασιλικη μετα τών κιονοστοιχιών αUτfiς. ΤΟ 
καλύτερον παράδειγμα τοίi ε'ίδους τούτου Εχομεν έν 'Αθήναις, είς την ύφ' 

ήμών &νασκαφείσαν Βασ.ιλικf]ν Εν τfl νησίδι τοϋ Ίλισσοίi (5ου αί.)ι 1) Uπάρ
χουσι δΕ καi Ετερα δύο παραδείγματα της έποχfjς τοϋ Ίουστινιανοϋ,, Εσχά

τως μόλις διεuκρινισ3έντα: είς τοVς Φιλίππους τi]ς Μακεδονίας καl έν Pir. 
dop τijς Βουλγαρίας 2). Το είδος τοuτο φαίνεται δτι δεν συνεχίσ{}η η 

1
) Πρβλ. Γ. Σωτηριοv, <Η βασιλικη Ίλ·ισσου, έν Άρχ. 'Εφημ. 1919, σελ. 4 κ.έ. 

2 
) ΠρΒλ. σχετικήν βιβλιογραφίαν έν Γ. Σωτηρίου, Ό Ν αΟς τoii Θεολόγου εν Έφέσφ 

"Αρχ. Δελτίον, 1922, σελ. 221. 
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μάλλον δΕν fχομεν μέχρι τοϋδε τα στοιχεία να παρακολου-8ήσωμεν τfιν 

έξέλιξίν το~--'!..~0 πρώτος Ομως τύπος Εξελίσσεται καl λίαν Ενωρίς, άπ" αύ
τijς εη τfjς έποχης τοϋ Ίουσηνιανοϋ~ προσλαμβάνει στοιχεία τοϋ σταυροει

δοϋς: μετα τρούλλου ναοϋ, ητοι την δι· έγκαρσίων καμαρών στέγασιν τών 

πλαγί~ν κλιτάηι, τfιν κατάργησιν τi}ς άνω κιονοστοιχίας, ενίοτε δ? καl τών 
~περψων, καl δημιουργείται ο~τως δ ι)μιβασιλικος τύπος (halbbasilika
le Bautypus=Kreuzkuιψelbasilil{a), οιJηνος δείγματα σώζονται καl 

. Εν Κωvστανtινουπόλει (ναΟς CΑγ. Είρήvης, Οπως εχει σήμερον μετ& τας έπι· 

σκευdς τοϋ gου aLών. κal ΝαΟς cΑγ. Θεοδοσίας), σειριi δt: Ναών εν Μιχρ~ 

'Ασίq., ών τα νεώτερα είναι εν Deι~e Ahgsy τfjς Λυκίας1 δ tAy. Κλήμης 

'Α , " 1) γκυρας κ. α . 
Μετα τΟν είκονομαχικΟν σάλον καl κυρίως κατU τi]ν δευτέραν άκμflν 

τijς βυζαντινijς τέχνης (1Qος -12ος αt.) &ποχρυσταλλοuται δ σταυροειδfις 

μετ:d τρούλλου ναδς, Οστις καΙ κυριαρχεί Εν τfi Βυζαντινfi τέχνη. 

'Αλλd καl δ ήμιβασιλικΟς τύπος δΕν Εξέλιπεν 6ντελώς. ΤΟν 11ov αίώνα 

άπαντώμεν αUτΟν εϊς τΟν Sv Τσερνικωβ ΝαΟν τοϋ Σωτήρος 2), άπΟ τοϋ 

!30U δε αl·σνος εlς τρεϊς Ναοuς του Μυστρά (Μητρόπολιν, Βροντόχειον καl 

Παντάνασσαν) μΕ ίκιtν(Χς μεταβολUς (είς κίων άντl δύο μεταξV τών &νε

χόντων τΟν rροϋλλον κιόνων 3) χρησιμοποίησις τών κιόνων της βασιλικijς 

δια τf]ν στήριξιν τοίi τρούλλου καl ούχl Lδιαιτέρων στηριγμάτων) καl με

γαλυτέραν συγγέvειαν πρΟς τσUς σcαυροειδείς (τέσσαρες μικροl τροί•λλοι 

εlς τιiς γωνίας). Άφ' έτέρου ή έξακολού8ησις τοu τύπου τijς Βασιλικijς 

κατ& τtlν δευτέραν χιλιετηρίδα επιδρ~ Sπl τοϋ σταυροειδοϋς τύπου καl 

εχομεv είς τi]ν •Ελλάδα σταυροειδείς _ΝαοUς είς τόσον Επιμήκεις διαστά

σεις, ι:Οστε να ένι9-υμίζωσιν ούτοι Βασιλικάς τΟ τοιοϋτον παρατηρείται 

κυρίως είς ΝαοUς τώv δσχάτων Βυζαντινών χρόνων. 4) Σπουδαίαν {)έσιν 

είς την σειρ&ν ταύτην, στενωτέραν δΕ σχέσιν πρΟς τdς ΒασιλικΠς μετα 

τρούλλου, ένεκ.α της διατηρήσεως τών κιονοστοιχιών καl Uπερψων, fχει 

ό ΝαΟς τών Άγίων 'Αποστόλων Λεονταρίου, είς τόν όποίον καl η έξω-

1) Ό lliilliJι_qen εΙ' Bj·zantίnes ClιuΓches in Constantinopel, London, 191~ 

σ. !) δέχεται καL -.:Ον μετα6ατικ0ν τοίiτοv τύ;τον ώς σω.υροειδη Ναόν. 

~) Βλ. 111illet, 'Έ. &.. σελ. 50. 
3 ) Ώς :.τρΟς τύν &.ριΘμΟν τίδν κιόνων πρβλ. Λfillet, '"'Ε. &.. σελ. 98 κ. Ε. 
4 ) Πρβλ. ΝαΟν 'Αγίου 'Ιωάννου εtς Μεσημβρίαν έν Gurlitt, Alte Bauten in Bul

gaι'ien, σελ. 6 κ. έ. πρβλ. αUτόθι καl Πι ν. 11 Ναοlις Εύαγγελιστρίας και ~Αγίας Σο· 

φίας εi.ςΜυστρδ.v, Εν lι:fillet, MonUinents Byzantins· de l\iisti'a, Paι·is, 1910. Πί·γ, 31 
ΝαΟν Άγίου 'Ανδρέου εtς Κύθηρα Γ. Σωτηeίοv, .Μεσαιωνικοl Ναοί Κυθήρων1 "Ε, ά.~~ 

σελ". 10 κ. ι 
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τερικη μορφη άπα μακρύνεται τοϋ σταυροειδοϋς: τρία δηλ. κατ& σειρ&ν άε · 
.τώματα κατ& τΟ:ς μακρΟ:ς πλευρd.ς-Οπως καl έίς τΟ Βροντόχειον-&ιιτl τοϋ 
ένΟς μόνου εLς τ& &κρα τfίς έγκαρσίας καμάρας τών σταυροειδών Ναών. 1) 

Ό ΝαΟς τοίi Λεονταρίου άπομακρύvεται τοϋ μικτοϋ τύπου τοϋ Μυ
στρά καl έ'νεκα τοϊi λίαν Επιιηίκους σχι-)ματος αύτοϊί, κυρίως δΕ έ'νΕκα της 
τοπο8-ετήσεως τοϋ τρούλλο11 Uπεράνω τεσσάρων μόνον κιόνων, Οπως γίνε-

Εlκ. U. Κf!τοψις Ναων: U.γ. 'Αποστ-όλων Λεονταρίου 
καί Παναγίας Χρυσοκεφάλοu ΤρωτεζοUΙ•τσς. 

τω τοίίτο εtς τοUς σταυροειδείς Ναούς. Διr'ι: τών δύο τούτων χαρακτη-

') Πρβλ. &πόψεις τ&η• Άγίων 'Αποστόλων ύπΟ Α. 'Ορλά1'δου, έν Revnc des Etndes 
G1·eques ΧΧΧΙΥ 1921, σελ. 162 κ.έ. Εl.ς τα ιlετώματα ταύτα ό 'Ορλάνδος (Εν σελ. 169) 
&κολουθών τάς διακρίσεις εLς σχολας Κωνσταντινουπόλεως κα'ι <Ελλάδος, ας καθώρι~ 
σεν δ l\'Ii!let, διαβλέπει δ:νακριβ&ς έπίδρασιν Κωνστα·ντινοπόλεως, έρμηνεύων ταίiτα ώς 
προδίδοντα Εξωτερικώς τάς έσωτερικ&ς καμάρας δΕν ε1ναι δμως τιi &ετώματα έκεϊ:να 
&τινα iξωτερικι;:ύουσι τ&ς καμάρας ιiλλ& τα ύπ' αύτα τόξα 11 άψιδώματα, ένταίiθα δε 
dλλείπει τΟ τόξον άκριβώς εις τΟ κυριώτερον μέρος, κάτωθεν δηλ. του μεσαίου άετώ~ 
ματος, ενθα (συμφώνως πρός τΟ σχέδιον ωJτόυ εLκ. 4.) ύπάρχει μόνον παράθυρον, δπως 
παρατηρείται τούτο εiς δλους σχεδΟν τους ΈλλαδικοiJς Ναούς. Συμπεραίνομεν οϋτως 
δτι καl τό. Ιiλλα άψιδώματα είναι διακοσμητικό (τού Νάρθηκας τοUλάχιστον δt';ν &.ντα
ποκρίνεται πρΟς η)'\' έσωτερικ1)ν καμάραν διότι εχει στενωτέρας τδ:ς διαστάσεις), ή 
άπλfj των μορφ1) δέν εt:ναι τόσον χαρακτηριστικ1) της καταγωγης (ώς νομίζει ό Σ. έν 
σ. 178), δσον χαρακτηριστικΟ" εΙναι: U.ν ταίίτα Ciνταποκρίνονται εfς έσωτερικ1)ν κατα
σκευi]ν (ίδιον Κωνσταηινουπόλεως) η είναι διακοσμητικό. (ϊδιον 'Α.νατqλi]ς). Πρ6λ, 
Millet, L 'qncien art Serbe. P"1τis ~919 σελ. 110. 

ι 
Γ. Σωτηρίου-"Η E·v Σαλαμϊνι μονfι τi'jς Φανερωμένης. 135 

ριστικcΟv συνδέεται Ο ΝαΟς οiSτος tού Δεσποτάτου τοϋ ·Μορέως πρΟς σύγ

χρονον f;ν:nμείον τfiς ΑUτοκρατορίας Τραπεζούντας, την "Εκκλησίαν τijς 
Παναγίας Χρυσοκεφάλου (είκ. 9). Τα δύο δε ταίίτα μνημεία, ώς διατη

οοϋντα τας κιονοσrqιχίας, τα δπερψα καl ηΧς μακρας διαστάσεις της Βασι

λικfiς {}ό, fιδύναντο να χαρακτηρισftώσιν 00ς &ντιπρόσωποι τοϋ ήμιβασιλι
κοϋ τύπου τflς δευτέρας περιόδου 1). 

'Αλλ' 1l Χρυσοχέφαλος 8χει καl έτέραv τινα χαρακτηριστικην λεπτομέ

ρειαν συνδέουσαν αύτην πρΟς ίiλληv σειρdν μνημείων' τΟ ζείιγος δηλ. 

τώv κιόνων τΟ προστι-δέμε\'ΟV πρΟς δυσμάς. Πό-&εν προέρχεται τοίίτο; Ή 

έπιμήκυνσις rών διαστάσεων τώv σταυροειδών Ναών, οϊτινες λαμβάνουσιν 

οϋτω μορφην Βασιλικfjς μετΟ: τρούλλου, παρατηρείται λίαν έvωρίς καl είς 

μνημεία τflς 'Αρμενίας (Sον_ιιον αί.) κα' έξ Επιδράσεως ϊσως αίιτών ε'L; 

vαοiις Γεωργίας, Ρωσσίας (Άγ. Σοφία Κιέβου, ηου αlών. Άγία Σοφία 

Mok,Yiz lQoυ αL.) 2) καl Σερβίας. οι Ναοl oiStoι άφίστανται ώ; πρΟς τΤιν 

διαμόρφωσιν τού τύπου άπΟ τών έν Έλλάδι ναών, διότι δ6ν f:πιμηκύνουσι 

τdς διαστάσεις έπιμηκύνσντες άπλώς τοlις τοίχους καl τοlι.ς ftόλους, ώς συμ

βαίνει εlς τοuς ~ν Έλλάδι, 3) &λλa διότι προσltέτουσι (κυρίως προς δυσμaς) 

καl έ'τερον ζείίγος κιόνων η πεσσών, Οπως γίνεται τοίiτο είς τσUς ναοUς τijς 

Δύσεως. Της διαμορφώσεως ταύτης πάλαιοτάτην ~φαρμογijν 1'χομεν εν Κο

τζά- Καλεσσί, φαίνεται Ομως Ο τι ό τύπος ούτος άνεπτύχ3η κυρίω~ έν 'Αρμε

νίq. καl Εκεί-δεν μετ& πολλών dλλων άρχιτεκτονικών μορφών μετεφέρitη 

καl Εξειλίχ8η είς την Δύσιν. 

Κατό: την δευτέραν δμως χιλιετηρίδα, κα&' f}ν fι έλληνιστικη τρουλλαία 

βασιλικη έφαρμόζεται είς μικριiν κλίμακα, έμφανίζεται καl ό συνδυασμΟς 

τfiς Civευ ύπερc{Jω11 dνατολικijς τρικλίτοv Βασιλικής μ~τα τοϋ τρούλλου. eH 
μετό: τρούλλου &vατολικη αϋτη Βασιλικη 8σχεν ίχα, ην διάδοσιν έν Έλλάδι 

κατά το\Jς έσχ(iτους ΒυζαντινοiJς χρόνους, καflcΟς καl έπl Τουρκοκρατίας, 

καίτοι κατιΧ μέγα μέρος είναι Ciγ\'ωστα είσέτι τα έπl Τουρκωιρατίας μνημεία. 

"Ο τροίίλλος καταλαμβάνει συνtlftως είς τοlις τοιούτους ναοlις τfιν πρΟ τοϋ 

Ίεροϋ Βήματος {}-έσιν, στηριζόμενος έπ' αύτών τίδν κιόνων τfjς Βασιλικης, 

oUχl δ6 έπl ιδιαιτέρων στηριγμάrων. 'Η παράλληλος αϋτη συνύπαρξις 

τρούλλου καl Βασιλικfjς καί η τοιαύτη ftέσις τοϋ τρούλλου παρουσιάζει τfιν 

'J 'Ω.; Kι·euzkιψμelbasilil;::a χαρακτηρίζεται ή Χρυσοκέφαλης ύπό τοϋ Strzygowski, 
(IOeinasien, ε. ά. σελ. 153 κ. έ.) καί κατ' αUτΟν ύπό τοϋ Diehl (έν 1\fanuel d'art 
byzantin, Paι·is, 1910, σελ. 713). 

~) Πρβλ. Strzygowski, Die Banl{unst dω· Arnιenier, τόμ. Α', σελ, 177. 
1

) Βλέπε ά.νωτέρω σημείωσιν, 
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Βασιλικfιν εχουσαν συγγένειάν τινα πρΟς τΟ δεύτερον εtδος της παλαιοχρι
στιανικijς τρουλλαίας Βασιλικijς {βλ. άνωτέρω), &πο τijς οποίας διαφέρει ώς 

πρΟς τfιv έλί.ειψιν τών ύπερψων καl τfιν χρησιμοποίησι.ν αύτών τών κιόνων 
τijς Βασιλικflς δια τfιν στ-ήριξιν τοϋ τρούλλου. Δια τοϋ τελευταίου τούτου 
στοιχείου συνδέεται ό τύπος πρΟς τας συγχρόνους έλληνιστικdς ήμιβασιλικdς 
{Μυστρiiν ). 

Τόπος καταγωγijς τfίς μετα τρούλλου άνατολικfjς Βασιλικfjς Έίναι προ

φανώς fι Χριστιανικη 'Ανατολή, ή πατρlς τfjς itολωτfjς βασιλικης, κα{}ffiς 

καl της μονοκλίτου μετα τρούλλου εvδα Ομως Εμφανίζεται μόλις κατα τΟν 

13ον αί. εν Μεσοποταμίq;~ ώς τελευταίαι ερευναι άπέδειξαν 1). 
Κατα τΟν 13ον αίώνα Εμφανίζεται καi είς ΝαοUς της Κύπρου με τi}ν 

χαραχτηριστιχi}ν τοποflέτησt1' τοϋ τρούλλου oUχl Uπεράνω τεσσάρων, άλλ~ 

Εξ κιόνων, Οπως καl εLς η)ν Φανερωμένην 2). Κατc't δε τΟν 14ον αίcίJνα 
&παντώμεν τΟν τύπον τοϋτον είς τΟν <Ελκόμεν~ν Μονεμβασίας καl εϊς nlν 

Βλαχέρναν τijς ''Αρτης 3) με τον τροϋλλον τοπο{}ετούμενον &συμμέτρως 
εl.ς τα διάμεσα τών κιόνων. Κατd τοUς αlώνας τfjς Τουρκοκρατίας ή 
&νάμιξις τών τύπων γίνεται μFγαλειτέρα 1Ί δε f:φαρμογη τfjς τρουλλαίας 
ί1ολωτης Βασιλικης παρουσιάζει ε'ίς τα Ολίγα γνωστα παραδείγματα, πλην τών 

μεγάλων &συμμετριών καΙ περιορισμών τοϋ τρσύλλου, καl στοιχεία Cί.λλων 
τύπων. 

1
) Πρβλ . .~.lΠss Bell, Aωιn·atll to Αιηιιηιt]ι, I-onιlon, 1Η11, σελ. 257. Μεμονω

μένον παράδειγμα ωιαύtης Βασιλικfjς ε\'' 'Ελλάδι κατιΧ τΟν 11 καί 12ον αtώνα Οιl rjτo 
δύποτιθέμενος 6.ρχικ0ς ΝαΟς της Μονfjς Βαρνάκο6ας τfjς f:ξετασθ ε ίσης Sσχύ.τως ύπΟ 
Λ. 'Ορλάνδου (βλ. Α. Όρλά1'δου, Ή Μονι'1 Βαρνάκοβας, 'Αθijνω, 192Ζ,8νθα Εσφαλ
μένως λέγεται (Εν σελ- 21) δτι ό τύπος otitoς Ίjτο λίαν εUχρηστος κατό. τΟν Ηον καl 
12ον αί. ΆλλU. καί δεν δύναtαί;τις νd τι::αραδεχθft τρουλλαίαν η)ν Βασιλικi]ν τfjς Βαρνά
κοΒας, ιf)ς συνάγει ό συyγραφεUς (σελ. 21 κέξ.) Εκ μόνου του λόγου δτι αί&ποστάσεις 
τεσσάρων εκ τών κιόνων της &ποτελουσι τεtριiγωνον· 1Ί αύτ1) &κρι6ώς διάταξις ύπtΥ.ρ
χει καί είς τ1)ν "Α γ. Σοφίαν τfjς Όχρίδος (κτίσμα όμοίωςτοίί ΙΑ'. αι) χωρiς νiι. φέρη 
[1 Βασιλικι) αϋτη τ.ροiJλλον. ΤΟ αUtO άλλως τε παρατηρεΊται καί εtς Cίλλους ναούς: 
Κύπρου, Κρι)της, ΧερσcUνος κλπ. (πρβλ. Jι!?:lletJ L'8coJe gτeque, ε.&. σελ. 43), Wστε 
μiiλλον δύναταί τις νιJ. ύτι::οθέση δτι ό &ρχ,ικΟς ναός τοi} ΙΑ'. αtQJ'\ιος rjto άπλη τρίκλι
τος Βασιλικt]. Άφ' έτέci(Ju έν tfl μελέτη του ό Σ. δfν παρέχει οϋtε πληροφοριας ούτε 
καΙ τι)ν άκρι6η κάτοψιν του Επισκευασθέντος τQι 1831 Ναου (εiς την είκ. S δεν σημειοίi
ται t'i θέσις του έν εtκ. 2 τρούλλου), χρησιμο)τατα διά τΟν έξεπί.ζο,·τα τ1)ν έξέλιξη' 
του ι::ύ:rι:ου τούτου. 

Ζ) το αUτΟ παρατηρείται '/.αί είς τοiις ναοUς τοϋ Μυστρά, προελθΟν εξ επιδράσεως 
τfjς &νατολικfις Βασιλικfjς. 

:~) ΕΊναι έν τούτοις πιθανi'.ιν εις τους ''αοUς τούτους ό τροϋλλος να εtναι μεταγενε .. 
ατέρα :cQοσθήκη. 

Γ. Σωτηρίου~· Ή έν Σαλαμϊ:νι μον1) τfjς Φανε.ρωμένης. 13ϊ 

Εί.ς βασιλικ-ηv έν Βραχοχορατζfi 'Ηπείρου, 1) τών άρχών πι\}ανώς τfις 

Τουρχοfκρατίας η _καl τών Εσχάτων βυζαντινών χρόνων, ό μικρΟς τροϋλ
λος στηρΤζεται κακοτέχνως Επl συγκλινόντων τοίχων, είς πλείστας δε μο~ 
νοκλίτους βασιλικός τοϋ 17ου καl lSou α'ί. ό λίαν μικρών διαστάσεων 

Είκ. 10. ΈσωτερικΟν ΝαοU άγ. Θεοδώρου έν τφ χωρίφ Πουλ1άνα 
(παρά τα Τρίκκαλα Θεσσαλίας). 

τροϋλλος UψοUται είς τΟ μέσον f:γκαρσίας καμάρας διηκούσης κατα πλάτος 

τοϋ ναοϋ (ώς ο! Ναοί: Ταξιαρχών Άρεοπόλεως, Προφήτου Ήλιοu Άμπί

σολας έν v Αν ω Μάνη κ. ϋ.λλ.). Αί Βασιλικαl τοϋ εΊδους τούτου Εχουσι καl 

στοιχεία -rcί>ν δύο Ετέρων τύπων, οϊτινες έπικραtοϋσι καtα τfιν Τουρκοκρατίαν: 

τοϋ σταυροειδούς καi toίi μονοκλίτου παυροειδοϋς (Kuppelhalle), τοϋ 

Εχοντος τΟ:ς πλαγίας κ~ραίας συνεπτυγμένας είς τΟ πάχος tc7Jν τοίχων. 

~Αλλ' ή μετδ. τρούλλου &νάτολικη Βασιλικη ε'ίς τΟν καθαρΌν τύπον τf!ς 

Φανερωμένης οf!δόλως έξέλιπεν, a1ς φαίνεται, >iλλ' εξηκολού{}ησε μέχρι τών 

1
) Βλ. Βερσάκην, Βυζαντινοl ''αο!. τfις βορείου '}!πείρου, Εν Πρακτ. ΆQχ. Έταιρ. 

1914, σελ. 244 κ.έ. 
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τελευταίων έτών της Τουρκοκρατίας. ΛαμπρΟν παράδειγμα Εχομεν τΟν έν 

τψ χωρίφ Πουλιάνα πλησίον τών Τρικκάλων ΥαΟν Θεοδώρου τοϋ στρατη

λάτου (εlχ. 10}, κτισflέντα τΟ 1814, συμφώνως πρΩς Επιγραφf)ν εύρισκομέ

νην έπl τσϋ πλαισίου τfjς πύλης τοίi Ν αοϋ, 1) όμοιότατον δΕ πρΟς τfιν Φα

νερωμένην, Οπερ δεικνύει τi]ν μακρdν έξακολούδησιν τijς παραδόσεως 

καl πεί3ει ήμας Οτι ό 

προγενεστέραν έποχfιν 

' ' τυπος ουτος 

!δρυι'iέντων. 

Εχει 'ίσως σειρι:'tν Ομοίων μνημείων είς 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΣΩΤΉΡΙΟΥ 

1
) eo Millet ("Ε. ά. σελ. 102) κρίνων έκ φωτογραφίας τοίί Λαμπάκη, θεωρεί τΟν ναόν 

τοίίτον ό)ς παf,αιότερον. 

.. 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

Έν τjj παρuύση μελέτη ι'iέλομεν προβfj έπ\ τίi βάσει νέων πηγών κα\ 

νέων παρατηρ1lσεων είς Lστορικfιν άνάλυσιν καi έρμηνείαν τοϋ χροvικοϋ, 

οπερ εν Ι!τει 1858 &νεκάλυψεν εν Μετεώροις ό Γάλλος &ρχαιολόγος Leon 
Heuzey. Τοϋτο έπιγραφόμε\'ΟV «Σύγγραμμα ιστορικόν» άναφέρεται εLς 

την ίστορίαν τών βυζαντινών μονών τών Μετεώρων και την κα3όλου 

3εσσαλικην άπΟ tοϋ ιδ' αίώνος μέχρι τού ις'. •Ή6ελεν Ομως έν πολλοίς η, 

ίστορία αϋτη ακατανόητος απομείνει, αν μή έπεχειροϋμεν να έρευνήσωμεν καl 

τfιν προγενεστέραν &εσσαλικην ίστορίαν τοίί ιγ' αίώνος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΙΓ'-ΙΔ' ΑΙΩΝΟΣ 

~ΑπΟ του Ετους 1204 η τ οι &φ' Οτου οί φρdγκοι κατέλυσαν την έλλη· 

νικην αύτοκρατορίαν του Βυζαντίου κ. έ. ή Θεσσαλία μετήλλαξε τi)ν κυριό

τητα παντοίων δυναστών. ToU δ' Ενδιαφέροντος ήμdς ένταυi}α τμήματος 

της Δυτ. Θεσσαλίας την σκοτεινην πολιτικην ίστορίαν άπΟ τοϋ ι γ' ·ιδ' 

αίώνος &έλομεν προσπα{}ήσει ένταϋ6α έν ε"ίδει είσαγωγης είς τΟ ΧρονικΟν 

τών Μετεώρων να άναπαραστήσωμεν έπl τfi βάσει τών βυζαντινών ίστο

ρικών, τών έγγράφων καl τών Επιγραφών. 

σ.') 8(}ισ. τής έν Θ•σσαλι~ dιαfίς τών 'Αγγέλων. 

'Εκ τών μέχρι τοϋδε δηλ. γνωστών πηγών έγινώσκομεν Οτι &πΟ τοϋ 

1271-1318 <κυριάρχησαν τfiς Θεσσαλίας ο! εξης δυνάσται. 

α') 'Ιωάννης Α' 'Άγγελος rών Νέων Πατρών 1271·1296 
β'). Κωνσταντίνος 'Άγγελος τών Νέων Πατρών 1296-1303 
γ') 'Ιωάννης Β' 'Άγγελος τών Νέων Πατρών 1303-1318 1) 

1
) Ηορf έν Allgωn. Ε ncJτk1oρ. Erscl1 und Gnιbe1· τόμ. 85 σ. 355, 360, 4-21 Ιι1'ίl 

leι·-Λάμπρου 'Ίστορ(α της Φραγκοκρ ατίας έν Έλλcί.δι τόμ. 1 σ. 190, 283, Η53 Finlay, Α 
Histsω·:γ of Greece εκδ. Η. F. Τοzω·, Oxford 1877 τόμ. 4,433 δνθα 'Ιωά•·νης Α' 

1258-1290, .ΚωνστανtίΥος 1290-1300, Ίωάν,·ης Β' 1300-1308, πβ. ΤΟ Χρονtκόν τoii 

l\fορέως δκδοσις J, Schπιitt σ. xc. 
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Είναι δΕ Ίωάννης δ Α' ~'Αγγελος, δυνάστης τών Νέων Πατρών, ό 

νόδος υ'LΟς τοϋ δεσπότσυ τf}ς 'Ηπείρου Μιχω)λ Β' Άγγέ/-.ου, Οστις &πο

δανι:1ν τψ 1271 διένειμε τΟ δεσποτιΧτον είς τοUς δύο αύτοίί υίούς, 1) τΟν 

πρεσβύτερον Νικηφόρον τΟν Α'. και rόv νόitον Ίωάννην. <Σχίζει μέντοι, 

άναγράφει ό Γρηγορdς, 2) καl την Οληy αύτοU Sπικράτειαν εL; δύο μερί

δας1 ών τ'i]ν μΕν μίαν, η δ1l καl παλαιd δΥομάζεται 'Ήπειρος, άφίησι Νικη
φόρφ τ ψ δεσπότη. Περιέχει δΕ αϋτη ΘεσπρωτοUς καl 'Ακαρνά\•α; καl 

Δόλοπας καl πρΟς τούτοις Κερκυραίους καl Κεφαλλi]νας καl Ίδακησί.ους· 

Όρίζεται δΕ πρΟς μΕν δύσεως 'Αδριατικψ τε καl Ίσνίφ πελάγει, π_ρΟς δ' 

Ciρκτων Ορεσιν ύψηλοίς τ φ τε Πίνδφ καl τοίς 'Ακροκεραυνίοις όνομα~ 

ζομένσις, Εκ δ' &νατολών 'Αχελώφ τφ ποταμφ, Εκ δΕ μεσημβρίας τίJ Κερ

κυραίων ν1lσφ καΙ. τfi Κεφαλληνίq.. Την δΕ έτέραν μερίδα &φίησιν ό πατi]ρ 

Ίωάννη τψ νόΗφ παιδl η ϊtαl. αύτη περιέχει ΠελασγοUς καl Φ8·ιό)tας, Ετι 

δΕ ΘεσσαλοUς καl ΛοκροUς τοUς Όζόλας· καl πρΟς μf:v Ciρκtσυς 'Όλυμπον 
Εχει τΟ Ορος πρΟς δΕ μεσημβρίαν τ_Ον Παρvασσόν». 

'Εκ τούτου φαίνεται Οτι ή πρΟς άνατολΟ.ς τfjς Πίνδου Ηεσσαλικfι χώρα 
περιοριζομένη Εκ μδν Β. UπΟ τοϋ "Ολύμπου, έκ δΕ Ν. δπΟ τοϋ Παρνασσοϋ 

καt δtl Ιi Δυτικ. Θεσσαλία flτις ένδιαφέρει ήμιiς ΕνταϋιJα, &vηκεν είς τfιν 
δπΟ 'Ιωάννου τοίί νόιJου δυναστευομένην χώραν. 

τα Ορια ταϋτα της -δπΟ 'Ιωάννου τοίί νόδου κατεχομένης Θεσαλίας, 

&τι να &δρομερέστερον μνημονεύει καl ό Παχυμέρης (Α' 83,6 έ-Α' 307,19 έ) 

πιστοϋμεν νϋν ι:Ος πρΟς την Δυτ. Θεσσαλίαν χιαί έκ χρύσοβούλλου τοίi Σέρ

βου βασιλέως Σ\:εφάνσu Δοuσάν, /!τους 1348; uπερ τi'jς παριJ. τα Τρίκκαλα 

μονi'jς &γίου Γεωργίου τών Ζαβλαντίων (νϋν Ζαβλάνια) &πολu{}έντος. Έν 

αύτcΤ) λοιπΌν φέρονται περL τοίί χωρίου τών Ζαβλαντίων τοίi διακειμένου 

περl τljν όμώνυμον μονijν τα έξi'jς: 3) 

</Όπερ ό σεΌαστοκράτωρ έκείνος κύρ 'Ιωά'ιηιης άπέσπασε και είς τd 

τώ1ι στρατιωτών άπεκατ έστησε τοVς έν αύτ(j) εί.ιρισκομέ1ιους παροίκους καl 
Ι- I Ι - I -Ο-ιό Ι Ι 

κατεχ-n του το μετα πασης νομης και περιοχης αυτου ως το προτερον. » 

ΠρΟς έρμηνείαν τοίί χωρίου τούτου άνάγκη να εϊπωμέν τινα άπΟ της 

άπόψεως τών μεσαιωνικών κτηματικ&ν σχέσεων. Ot έv τfi χωρίφ Ζαβλάντια 

εύρισκόμενοι πάροικοι, οϋς κατωτέρω όνομαστικ&ς μνημονεύει τΟ ήμέrε

ρον χρuσ6βουλλον, ijτοι ο[ Κρατζούνης, Ίβάνης, Γοργός, Καπελέτος, Ροδέ-

1
) Περl τfις έννοίας τοϋ δεσποτάτου tδε J. Κ. Βογιατ.:ζίδηv έν Σπ. Λάμπρου Πσ;

λαιολόγεια καί llελοπωννησιακCι τόμ. 2 σ. μ' έ. 

!) Γρηγορaς ίi"κδ.- Bonn. 1, 110, 7 έ. 
3

) Περιοδ. Βυζαντlς Β', 59,3 έ. 
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σής, Γλαβiiς, Πετρίτζας, Άρμπαρίκης, · Δομβρίλας καi Κωνσταντiνος Στε
φάνου Εκ τών έπωνύμωv, ώς φαίνεται, αύτών Οντες '"Έλληνες και Σλάβοι 
fjσαν έναπ6γραφοι adscl'ipticii censiti 1\τοι γεωργοl δοϋλοι τi'jς γης, μ1] 
nuνάμενοι nX έγκαταλίπωσι την γην εLς ην άνηκον οίiτε αUτογνωμόνως οϋrε 
&δείq. τοίi κυρίου τής γi)ς. 1

) Οί πάροικοι ούτοι, ι:Ος Εκ τοϋ ήμετέρου χρυ~ 
σοβούλJιου δijλον, fjc:αν άλλοτε στρατιώται, ijτοι &νijκov εl.ς τοiις λεγομένους 
Εν τοίς βuζαντινοίς χρόνοις στρατιωτικοUς ο'ίκους, δηλ. &νηκον εLς η)ν τάξιν 
τών πολιτών οίτινες Ελάμβανον εlς nlν κυριότητα αίιτών γαίας τοϋ δημο
σίου Επl τψ δρφ να ύπηρετώσι τΟ κράτος στρατιωηκώς αύτοί τε και o'L 
κληρονόμοι αUrών· αί γαίαι αύται 1iσαν αί κάλούμεναι στρατιωτικό: κη]ματα 
η στρατιωτοτόπια. 2

) ΤΟ χωρίον λοιπΟν Ζαβλάντια fμο Ciλλοτε στρατιωτι
κΟν κτfjμα. (Η δΕ μοvη τοϋ άγ. Γεωργίου, είκάζω, πρΟ 'Ιωάννου το·ϋ 
σεβαστοκράτορος, δι, &γορiίς η &ρπαγi'jς κατέλαβε το χωρίον Ζαβλάντια 
καταστήσασα τοiις σrρuτιώτ.ας αUτοϋ, τοUς Cίνωι1ι μνtjμοvευομένους, παροί
κους. 'Έπειτα Επi 'Ιωάννου τοϋ σεβαστοκράτορος άποσπάται τΟ χωρίον 
Ζαβλάντια άπΟ τfjς κυριότητος τfjς μovfjς καl «είς τα τών στρατιωτών» 
άποκα8ίστανται ο[ έν αύτφ εύρισκόμεvω πάροικοι η 00ς κατωτέρω τοϋ 
χρυσοβούλλου λέγεται «είς τάξιν στρατιωτών», ητοι Επανακτώσι την τέως 
στρατιωτικi)ν αύτών Βέσιν . ..,Οτι κατα τΟ βυζαντινΟν δίκαιον άπηγορεύετο 
τfjς στραηωτικfjς τάξεως ποi.ίται να περιέρχωνται εϊ:ς τάξιν παροίκων, 
γινώσκομεν 1iδη Εκ νεαράς Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρογεννήτου, καl.Οτι δι' 
&.γοράς η άρπαγfjς 1iδύναντο σι:ρατιώται να καταστώσι πάροικοι 11). 

Ούδεν Ομως μέχρι τοϋδε έγινώσκετ~ παράδειγμα αποκαταστάσεως πρό
τερον παροίκων είς τάξιν στρατιωτών• δια τοϋτσ αποβαίνει διδακτικωτάτη 
ή άνωτέρω f)μετέρα περίπτωσις τfjς μονfjς τών Ζαβλαντίων διd τ})ν ίστο
ρίαν τοίί βυζαντινού δικαίου. 

~ο δΕ μνημονευόμενος ι:Ος τfιν άπόσπασιν τοίί χωρίου τών Ζαβλαντίων 
ποιήσας σεβαστοκράτωρ κύρ 'Ιωάννης ταύτιστέος πρΟς έ'να τών δύο έξ 
Ύπάτης έλλήνων δυναστών τijς Θεσσαλίας, οϊτινες &πΟ τοϋ αUτοκράτορος 
Μιχωμ Παλαιολόγου είχον λάβει niv προσωνυμίαv τοϋ σεβαστοκράτορος. 
'Εγείρεται δε Ι}δη το ζήτημα τίς τών δύο 'Αγγέλων με το ονομα 'Ιωάννης 
είναι ό δπονοούμενος ένταϋ8α ύπΟ τοϋ χρυσοβούλλου, 'Ιωάννης ό νό'8ος, η 
'Ιωάννης ό Β ι 'Άγγελος; Λύσιν τfjς &πορίας ταύ'της ~δρίσχω Εν μεταγενε-

>) Παι:•λ. Παλλιγίi., Περί δουλοπαροικίας έν Μελέτ, καί Λόγ. σ. 18G, 188 (' Αθ1]'\•αι1 1882). 
2

) Zachω·. 'ΙJΟΠ Lingenthal, Gesclιichte grieclι. Rδω. Rec1ιts f.κδ.γ' σ. 271. 
8

) Παύλ. Καλλιγά, 'Ένθ' δ.νωτ, σ. 262. 
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στέρφ χρυσοβούλλφ τοϋ Σέρβου βασιλέω; ΣuμεΟJν ΟUρεση ύπΕρ τής αfιτfjς 

μονfjς άyίου Γεωργίου τών Ζαβλαντίων άπολυ\Jέντσς έν Sτει 1359. 

Έv τcfι χρυσοβούλλφ δηλ. τούτφ γίνεται λόγος περl των κηπουροτο

πίωv της μονης Οτι έπειρά\Jησαv ό μητροπολίτης (Λαρίσσης) καl οί κλη

ρικοl αύτοϋ vcl καταπαηlσωσιν αύτά. Ό βασιλεUς λοιπΟν ΣυμεΟΟv έπl τίί 

καtαγγελίςι ταύτη τών μοναχών τοϋ άγίου Γεωργίου τώv Ζαβλαντίων εκα

μεν ίστορικi)ν άνασκόπησιν tών προγενεστέρων χρυσοβούλλων και προστα

γμάτων τ&v καtd καιροUς «αύδεντευσάντων» της Θεσσαλίας 1ϊνα βεβαιωδfί 
π~ρi της νομιχfiς σχέσεως τών κηπουροtοπίων τούτων της μονfiς. Μεδ' δ 
εν τij) !δίφ αδτοϋ χρυσοβούλλφ τοϋ 1359 γράφει δ 'ίδιος : 

«"Έρεvναν δε ποιήσασα ή βασιλεία μου δπερ άπεσπάσθη εlς την ήμέραν 

τοV άοιδίμου βασιλέως τοϋ Παλαιολόγου έκεfνουι καi εVρεν ότι oV μόνον 

ούκ ιlπεσπάσθη τι έκ τijς μονijς, άλλd μιiλλον έγένετο αύτfj παρ' έκείνου 

καi τΟ r}ηθf;J' χρυσό6ουλλον, έπιστηρίζον Καl δικαιοiJγ αύτήν, ώς ϊνα μετd τΟ 

διδόναι τΟ κανονικόν σύνηθες καί μόγον δίκαιο1ι πρός τΟν πανιερώτατον 

μητροπολίτηγ καl ποιείσθαι καi την 1ω11]μην τοV Ονόματος αύτοV, σύδεν l!χυ 

Ιiδειαγ σί5τος η τις τώγ κληρικώγ αύτοiί εlσέρχεσθαι καl κατατρί6ειγ ή παρεJ'

οχλείν όλως η}γ τσιαύτην μον1]ν, άλλ' εύρίσκεται ά11ενόχλητσς παντελεύθερός 
• δ ' ' τε καl αύτεξούσιος. Άλλ' σύδε εlς την 1jμέρα11 του iΊ.σιδίμου εσπστοv και 

πενθερού η]ς βασιλείας μου κυρσiί 'Ιωάννου εκείνου η εlς τοϋ θείου μου_ τοϋ 

'ΑγγέJ.ου δ.γεφάνη ότι δ.πεσπάσθη τι ιίπδ τijς μονijς dJ.λd κατείχε τd τοιαύτα 

κηποροτοπία καl έγέμετο καθWς καl μέχρι του γiJγ κατέχει αύτά» 1). 

Είχε λοιπΟν πρΟ αUτοϋ δ βασιλεUς Συμει:Ον κατα την ίστορικiιν .ταύτην 

&νασκόπησιν χρυσόβουλλα η προστάγματα καl δη : 

1) χρυσόβοuλλον «τοϋ &οιδίμου βασιλέως τοϋ Παλαιολόγου έκείνου» δστις 

πάντως εtναι 'Ανδρόνικος Παλαιολόγος ό Γ' βασιλεύσας 1328- 1341, διότι, 

&ς έκ τώv λεγομένων έν τψ χρυσοβούλλφ τοϋ ΣυμεΟΟν δfiλον, η άνασκόπησις 

γίνεται άναδρομικώς έκ τών χρονολογικώς τελευταίων έπl τα &πώτερα. "Αλλο 

δΙ; ε!ναι το χρυσόβουλλον τοϋτο Άνδρονίκου Παλαιολόγου Γ' όπερ τijς μο

νijς &γ. Γεωργίου τών Ζαβλαvτίων το μνημονευόμενον εν τij) χρυσοβούλλφ 

τοϋ Συμεών, άπΟ τΟ σωζόμενον σήμερον, 2) ετους 1336, ύπΟ τοϋ αύτοϋ 

βασιλέως &πολυι'!/;ν καl ϋπ/;ρ τijς αύτijς μονijς Ζαβλαντίων 3). 

1
) Περιοδ. Βυζαντlς τόμ. Β', 75, 39 έ. 

~) Έδημοσιεύθη έν Πορφυρίου Οiισπένσκη, Περιήγηaις εί.ς τιi τών Μετεώρων ... μψ 
ναι;τ1lρtα. Πεtρού;τ;ολις 1896, σ. 482 έ. καί πληρέσr;ερον lιπό Βέη, f;,, Βυζαντiδι τ.όμ. 
Β', 55 έ. 

") ΊδΕ Βυζαντίδος τόμ. Β', f:ι8ι 30 f.. 
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2) Πρόσταγμα πάντω;, <'tοϋ άοιδίμοu δεσπότου καl πεν-θεροϋ της βασι
σιJ.είας f:ωu κυροϋ Ίωάννου Εκείνου.» Ούτος εΤναι ό δεσπότης 'Ηπείρου 
Ίωιiι•ης Β' Όρσίνης (1323 -1335) πενι'!ερος δ/; τοϋ Σέρβου βασιΜως Συ
μεc:Οv Οϋρεση, Ο στις συνεζεύχθη τiιν ·θυγατέρα έκείνου Θωμαtδα έκ πολιτικών 
ύπολογισμιi.)ν 1). 

3) Πρόσrαγμα πάντως, «τοϋ -Β-είου μου τοU "Αγγέλου». Ούτος δ "Άγ
γελος δ ύπό τοϋ βασιλέως Συμεών χαρακτηριζόμενος &ς 11είός του είναι ό 
Ίωάι•νης Β' 'Άγγελος τών Νέων Πατρών (1303-1318). Διότι δ μ€ν βασι
λεUς ΣυμεΟΟv ε!ναι uLOς Στεφάνου ΟύρΟς τοϋ Γ' καl Μαρίας Παλαιολογίνης 
δισεγγόνης Μιχαi]λ Η' Παλαιολόγου του επανακτησαμένου τijν Κ)πολιν, δ 
δε δυνάστης τό•ν Νέων Πατρι;;ν 'Ιωάννης Β' "Αγγελος συνεζεύχ3η Εtρή. 
ν η\' νιίθον Ουγ;.{tέρα τοϊί Άv()ρονίκου Β' Παλαιολόγου 2). 

cιΩσtε κατιl τΟ χρυσόβουλλον τοU Συμεd>ν δ 'Ιωάννης Β' ~ων Νέων 
Παrρών οUδΕ:ν &πέσπασέ ποτε &πό τfjς μονfjς. Ζαβλαντίων, άρα ό κατό τΟ 
προyενέστερον χρυσόβοuλλον Στεφ(.fνου ΔουσcΧν &ποσπάσας τΟ χωρίον τώv 
Ζαβλαvτίων &πΟ τfjς μovfjς δΕν είναι ~Ιωάννης ό Β', &λλ' δ fτερος 'Ιω· 
άvvης δ vό&ος δ σεβαστοκράτωρ. Οϋτως έπιστώ&η Οτι ή Δυr. Θεσσαλία 
έv il περιλαμβάνεται ή περl τα Τρίκχαλα χώρα1 καθ-' α .1Cαραδίδει δ ίστο
ρικός Γρηγοράς, ύπήγετο είς τΟ κράτος τών έξ ~y πάτης 'Α γγέλωv 1iδη 
&πΟ 'Ιωάννου Α' τοϋ νόδοu καί έξfjς μέχρις 'Ιωάννου Β'. 

6 ') επικυeιαρχία τοϋ εν Κων/πόλει βασιλέως. 

'Εvταϋθα δtv κρίνομεν άσκοπον νd Επισυνάψωμεν εϊδησιν περl της 
δυναστείας του εξ Ύπάτης 'Ιωάννου Α' μη χρη~ιμοποιη(}είσαν μέχρι τοuδε. 
"Οτι δηλαδη η &ρχij 'Ιωάννου τοϋ Α' &νεγνώριζε επt τών χωρών ι1ν. 
ijρχε 1 έv αtς &ς εϊδομεν συμπεριελαμβάνετο καl η Δυt. Θεσσαλία, n)v 

έπικυριαρχίαν τοϋ εν Κωνσταντινουπόλει fιμετέρου βασιλέως. Τοίίτο έξάγω 
εχ χρυσοβούλλου Άνδρονίκου Β' Παλαιολόγου /!τους 1289, περi ο~ κα
τωτέρω πλείονα, Οπερ άναφερόμενον εις τfιν άπΟ τοϋ 1204 επελ8οϋσαν . 

νέαν πολιτικιlν κατάστασιν τοϋ βυζαντινοϋ κράτους μνημονεύει τα έξfjς: 3) 
«Τότε δη έν τfi κινήσει τών πραγμάτων έκείνη, η τΟ: δυσχερη έπλεόνασε, 
τότε πρΟς πολλους πολλd tών τής άρχης μεταπέπτωκε καi ετι δη εLς τό 
. ~~--~-. ~·----··--- -·-

1
) Ίδε κατωτ. πβ. "Ελληνομνήμων, σύμμικτα έλληνικά, τόμ. 1, 492. 

2
} Έλληνομν{ιμων 1, 492. Jireeelc, Gescllichte der Serben 1,360. 

Η) Δελτ. '!στορ. έταιρ. τc)μ. 4,117 πβ. Milclosich .J/fiille'!' Acta et DiiJloιnata 
τόμ. 4,33ύ: και μάλλον δσοι της περi τljν 1]μετέραν βασιλείαν εύνοίας &μα καi πίστεως 
ilρτηνται (fτ. 1272). 
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' ' ων ώς ε\ς , , ._ , ωρGJν Εστιν οlς τών τοτε κατασχοντ 
παρον πολεων τινες και χ ' - ~ ετέ ω 

' ' δ τείαν κατέχονται· άλλ' ύποκυπτουσι τφ η μ ρ. 
lδιάζουσαν τινα την εσπο ' , 

κράτει καl τη' ν ίιποταγfιν'δικαίως &σπάζονται.» Μεταξlι των C<tOtE ~ατ,ασΥ;ον-
. , ' , νωριtόντων δε την επι-' , ύσας είς τΟ βυtαντινον κρατος αναγ -

των» χ~ρας τ:~η~~ Κων)πόλει β~σιλέω; fιτο καl ό ελλην δυνάστης Νέ~ν 
κυριαρχιαν ' , - βούλlω οτι 

- 'Ι ·' Α' διότι Qητδ)ς μνημονευεται εν τιρ χρυσο ". 
Πατρων ωαννης • . ~ Δ , ~t, ε vii Επι-

, 'ζ oc αϋτοίί Κομνηνη η συκαινα ε_ητησ 
η σεβαστοκρατειρα συ υγ - , - ' τό Φα 

, , • ον 'ν Παναγ[ας τijς Έλεουσης της παρ α -
κυρωδώσιν α ι εις την μ η , , _ δ , β Ί λου • Ανδρον[κου 

Δυτ Θεσσαλίας δωρεαι αυτης ια χρυσο ου • "'λ 
ν άριον τijς · β ) ' {)' • το ο ως 
Β' "Οτι η' τοιαύτη επικυριαρχ[α τfίς εν Κ)πόλει ασι ,ειας, α, η '" 

· , ., ~ ~ Ί ' ον δεν αμφιβαΜΟ-
ψιΙη dνευ πολιτικής Clλλψ, σημασιας η μεις του ~.αχιστ , , ~ 

' ~ - ~ ε λ η μ μένω'" 'Ιωάννης ό Α' ηλ{tεν εLς σύγΚρουσιν προς την ,εν 
μεν, αφου επαν ι '=' , C}O δ' δ' ετά3η ή τοιαύτη 
Κjπόλει βα~ιλείαν, ώς είν~ι 11δη ~ν~ω~τον. 'τι ε εν παρ 
επικυριαρχία καl έπ'ι 'Ιωαννου Β ιδε κατωτερω. 

γ') διοίκησις της Θεσσαλίας. 

'Αλλ&. κα\ τi)ς επ\ 'Ιωάννου tou Β' (1303-1318) δ~οικήσεω: ;~~ 
Δυτ Θεσσαλίας 8ννοιαν λαμβάνομεν έκ τοϋ αϋτοϋ χρυσοβουλλ~υ του' ν 

. ' , δ' 'δ ους Ε!ς την πρωτη , Ο~' Α\Jτη δηλ. διακριτεα εις υο περιο . 
μεων υρεση. ' , - 'ξ δ 'λφου του 

_cι• "' " Ίωάνν1]ς ώς &.νήλικος Ε:πετροπεύετο υπο του ε α ε -
καυ ην ο .., " δ , τη'" Θεσ-
~ "δ νος Β' δουκΟς τών Άftηνών καl κα3' ην η ιοικησις '=' ~ , 
1 ου ι ω ' ~ ' δ έραν απο 

λ, διερρυl!μίσθt] ύπ' αύτοϋ του Γου'ίδωνος,ι) και εις την ευτ , 
σα ι ας , ,.. f} ' 'Α vδρονι-
τοϋ 1315 ε. άφ' Οτου δια τοϋ γάμου του μετα της 'υγ~τρος ' 2 

λ , >. -λλον ώc ύποτελi]ς tου εν Κ)πολει βασιλεως. ) 
κ ου Β' Παλαιο ο γ ου ,,ρχε μα - ' , _ β 'λ 

., ~ ϋ&α Ολον τΟ σχεrικΟν χωρίον εκ του χρυσο ου -
Άντιγραφομεν εντα 

λ -Σ 'ν 3) ου του υ μεω · , r. ' 
0 ,"Ετι τε άνέφεροJι οί τιμιώτατοι μωιαχο'ι δτι άνθρωπος τις εωργι ς 

(, ~ " ' χώρα 
Βαλσαμiiς .ό τijς Γραμματικίσσης λεγόμενος, δντινα. ειχεν η τοιαυτη ' ' 

' • δ ' ν εlς δ.παντα επι · - rn 'λ 'δη'μονα τών πραγμάτων και τοπο εικτη ι των Lρικκα ων ει , , ' 
, λ' και χωραφίοις και έτέροις τισίν, έξείπε προς τε τους μοναχους 

τε αμπε ιοις " θ ' 'ξ vρω 
_ , , .,,λ 0c'τι iJγώ εlμι γέρων αν ρωτως και ε ε - μονης και ποος α.ι. ους , ., 

της ι:; _ • , δ~ c• 'δεν ώμολόγησα τοϋτον ε1'1'Οια-
τόπον τijς μο1ιfjς' Β ν στερειται και ι ο ου ' - " " ' 
ζομαι δτι θέλω ύπάγειν εlς η]ν κόλασοι. 'Ακούσαντες δε τουτο οι μοναχοι 

f
"E θ' , 85 360 ~κίJ.λερ Λάιι.π.οοv-Ίστορία τ;Ί)ς Φραγy.οκρατίας 

ι) Hop ν ανωτ. ~ · πι.· · ι Γ ~ 

λάδι 1,284 έ. 
2) Ho]Jf, οιΕ,\'θ. άνωτ. 85,421. , 
')) Περιοδ. Βυζα'\•τlς τόμ. ΒΊ 77,61 ε. 
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άνέδραμο.γ καl έζείπον τΟ περl τούτου πρΟς τΟγ θείο'J-' ηjς · Βασιλείας μου 
' '

1 Α ; J.J. ~ - IG ' δ ' ' ~ J.' - ' ~ ' τωι γγε_;,'Ο1' εκεινΟJ'. αι ιωρισατο τογ εις κεφα .ην της χωρας ευρισκο-

μεJιωι κύριον ΊJ!lανσι;1)λ τΟν διοικηη}ν οJς ί'γα επάρη καl έτέρους καl άπέλΘ11 
κατd τΟν τόπον Ov μέλλει έπιδείξαι ό δηλωθεlς liνθρωπος. 'Απ1Jρεν ο-δν 

μεθ' έαυτοV τΟν πανεvγενέστατον κύριον Ίωά11νην τΟν Άρχοντίτζην καl 

τδJΙ είς δούκαν τijς χώρας εύρισκόμε11ον Γεώργιογ τ(ηι ΆΨδρίτζαν καi έτέ~ 

ρους τijς χώρας τοVς παρατυχόJιτας καi άπψ.θω' καl. έκχώ_ρισαν τΟν τόπον 

{)γ l!δειξεν ό ρηθεlς άνθρωπος. Διωρίσατο δε καl ό 'Άγγελος τΟν Ον είχεν 

είς άπογραφικι}1ι κατάστασιν ηjς χώρας αVτοV ίερέω' καl παραδέδωκε καl 

αύτΟς διd γράμματος αVτοV πρΟς η)11 μοJη}γ τΟν εlρημένον τόπον ...... » 

'Εκ τούτου λοιπΟν τοϋ χωρίου συνάγομεν τα έξης. Την διοίχησιν 

<<τής χftlρας,» 'ί1τοι τής Θεσσαλία; (&.πΟ της Πίνδου καl ΕντεU&εν πρΟς 

&ναrολάς, μέχρι τίνο~ σημείου ιlyνοοϋμεν) είιρίσκομεv Επt 'Ιωάννου Β' 

έν πλ1lρει βυζαντιακfi έλληνικfi Εχφ(iνσει. <Ρητώς &ναyραφόμενα εύρίσκο

μεν τα έξης βυζαντινα &ξιώματα~ την χ,εφαλ1lν,_ τΟν διοικητήν, τΟν δοίiκα, 

τΟν &ποyραφέα. 'Ο Ev ταίς fιμέραις Εκείναις <: είς κεφαλfιν » της χώρας 

&ναδεδειγμένος « χύρις Μανουiμ » εUfiUς Εν άρχl] φαίνεται άμφί.βολον άν 

νοητέος &ς άπλη κεφαλή, η περιέχουσα κεφαλή, άφοϋ, ώς κατωτέρω δια 
πλειόνων Εv.τί-θεται, Επl τών Παλαιολόγών ή διοικητικ1) ίεραρχία περι~ 

ελcίμβανε δύο βαΗμοU~ &ρχών κεφαλt} καλουμένων, την κεφαλην χαl tiιv 
περιέχουσαν κεφαλ1Ίν. ~ο παρεπόμενος Ομως προσδιορισμός τijς χώρας (είς 

χεφαλην της χώρας) δεικνύει, νομίζομεν, δτι πρόκειται ΕνταU-θα περl τfίς 

άνωτάτης διοικητικfjς βα-&μίδος, τfjς περιεχούσης κεφαλfjς, fίτοι τοϋ γενι

ΗΟϋ διοικητοίί Θεσσαλίας, ώς 8-α Ελέγομεν σήμερον. ΕLς &πόδειξιν τοίί ίσχυρι
σμοϋ ημών τούτου φέρομεν χωρίον εκ χρυσοβούλλου τοϋ βασιλέως 'Ιωάν

νου ς' τοίί Καντακουζηνοϋ, μ1Ί σωζομένου μΕν σtlμερον, σΟ μνείαν δμως 
οχομεν εν Καντακουζ. Bonn. Β' 319,23 ε. 

«Προστάσσει καl 8-εσπίζει καl διοvίζεται είναι τΟν διαληψ8-έντα περι
πό-8-ητον αUτάδελφον της βασιλείας μου κύριον 'Ιωάννη ν τΟν "Αyγεlιον 

είς κεφαληv τών κάστρων καi χωρών Βλαχίας Εφ' δρφ της ζωijς αύτοϋ». 

~ο Ενταϋ&a Ιωάννης "Αyγελος, &ς ;·νωστόν, fιτο γενικΌς διοικητi]ς της 

Θεσσαλ[ας (!δ. κατωτ.). 'Έτι !δε το κατωτέρω μνημονευόμενον χρυσόβουλ
λον Μιχαi]λ Θ' Παλαιολόγου Ι!tους 1318. 

~ο ήμέτερος κύρις Μανουfιλ, περιέχουσα κεφαλη τfjς Θεσσαλίας, φέ· 
vει τΟ παρεπίίtετον διοικητΥ)ς. ΤΟ άξίωμα τo'iho εφερε, φαίνεται, πρlν 
προαχΗ-l] είc; κεφαλήν. 1\ δ' εί\'αι τΟ άξίωμα τοUτο; 'Εκ τοϋ Κανταχου
ζηνοϋ εχομεν μνείαν τοίί αUλικοϋ άξιώματος μέγας διοικητής, μνημονευο. 
μένου και παρα Κωδινφ de offic. oiov Εν Β' 91,22 έ. <<Γλαβiiν τΟν μέ· 

10 
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γαν διοικητi1ν πέμψας κατd τάχος πρΟς αϋτην (την βασιλίδα Ξένην)». 
Τό ένταϋ{}α διοικητής ίσοϋται τψ μέγας διοικητής, η ό l\fανουfιλ προϋ~ 

πfιρξε «τ&ν δημοσίων φόρων διοικητfις» η το ι Cίρχων • «έπl συλλογfιν τών 
δημοσίων φόρων» ; 'Εκ τοϋ ήμετέρου χρυσοβούλλου δεν δυνάμε{}α να 

διαγνώσωμεν τοϋτο. 

Περl δΕ tοϋ δουκός, έπειδtι έν τψ χρυσοβούλλφ καλείται «δούξ τijς 
χώρας», πρέπει να δεχθώμεν Οτι ό Γεώργιος Άνδρίτζας είχε τΟ άξίωμα 
των κατ' έπαρχίας δουκών, τών ϋ.λλως λεγομένων μοιράρχων, ητοι χιλιάρ
χων, άρχηγών σώματος χιλίων στρατιωτών. 'Απογραφεiις δ~ είναι ό έπl 

τό1ν φόρων. 

δ') δυναστεία τών ΓαΒeιηλοπούλων. 

'Αλλ' ένψ ταϋτα κατα τcΧς γvωστ<Χς πηγιΧς έπιστούντο ffiς πρΟς την 
Δυτ. Θεσσαλίαν, εΥ δη οίς τις γνωσ{}είσα έξ όρκωμο.tικοϋ γράμματος δη
μοσιευ{}έvτος το πρώτον ύπο Heuzey τiρ 1876 έν Missiou Arch. de 
1\facθdoine άντιμάχεται σφόδρα πρΟς την κατ& τα άνωτέρω γνωσ8είσαv 

Lστορίαν τftς Δυτ. Θεσσαλίας. Διότι έκ τοϋ γράμματος €κείνου Εγεινε γνω
στόν Οτι λήγοντος τοίi ι γ' αίώνος, έν Ετει 1295 αϋ3έ\•tευεν μέρους τfjς 

Δυτ, Θεσσαλίας ό "Ελλην ΜιχαΥjλ Γαβριηλόπουλος. Έπειδη δΕ μi.χρι τοϊiδε 

οUδεμία σUτε παρατήρησις τών &ντιμαχομένων τσύ-ί:ων είδήσεων οίiτε έρ
. μηνεία έδόftη, σκόπιμον 8εωροίίμεν να μελετήσω μεν τΟ πράγμα ένταίi3α. 

Τών νεωτέρων ίστοριοδιφόιν ό Hopf, 1
) δν Ιjκολού{}ησαν ό Κ. Πα

παρρηγόπουλος, 2) ό Ν. Γεωργιάδης, 3
) δ Τ. Νεροϊiτσος ') καl ό W, 

Miller, 5) δέχονται δτι δ 'Ιωάννης Α' Νέων Πατρών άπεβίωσε τiρ 1296. 
~Εν τούτοις προσάγω fνταϋ8α άλλην Lστορικfιν πηγήΥ, έξ fiς καταφαίνεται 

Οτι ούτος είχεν άποδάνει πρΟ τοίί 1289. Τοϋτο είναι τΟ χρυσόβουλλον 
έπt περγαμενijς, ιϊγνωστον τiρ Hopf, &ς έκδο{}εv τiρ 1883 εν Δελτ. τijς 

'Ισt. 'Εταιρ. τόμ. 1,113 έ., τοϋ αύτοκράτορος Ά νδρονίκου Β' Παλαιολό
γου, ετους 1289 μ. Χρ., άπολυδεν κατα μijνα Μάρτιον ύπερ τijς παρa το 
Φανάριον τij; Δυτ. Θεσσαλίας μovijς Παναγίας τfjς Έλεούσης 6

). Κτήματα 

1) "Ενθ. &νωτ. τόμ. 85,355. 
') 'Ιστορία Έλλην. "Εθν. τόμ. 5 (εκδ. δ') 166. 
8) Θεσσαλία, Άθηναι 1880 σ. 133. 
4 ) Δελτ. 'Εθν. ~Ετ. τόμ. 4, 117 λέγει (καθ' άπλfιν είκασίαν) δτι 'Ιωάννης δ ·νόθος 

παρ11τήθη οίκειοθελώς τφ 1295. 
11 ) "'Ενθ. άνωτ. τόμ. 1, 283. 
5) Δελτ. crστορ. 'Εθν. Έτ. τόμ.l, ιιsε. Miklosicl~-Mille1~, Act. etDiplωn.2, 253Δ6, 

ΟVσπένσκη, "Ενθ. dνωτ. σ.485. 

r 

.. 
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δηλ. dφιpρωθέντα είς tYιv μοvην ταύτην ύπΟ τflς Κομνηνης της Δούκαι

νας συζιίγt~υ του σεβασtοκράτορος: Νέων Πατρών ~Ιωάνι1Ου Α', Ίϊtις και 

ϊδρυσε την μονΥ1ν ταύτην, καταχυροϋνται διc\ του χρυσοβούλλου τούτου. 

Έν αύτψ λοιπΟν μνημονεύεται δ ήμέτερος Ίωάννης Α' τών Νέων 

Παrρctn• διcΧ τώv εςης: «"Η μέν τοι τψ περιποl11lιφ. σuμπ~νf\έρφ τfjς 
βασιλείας μου τ ψ σεβαστοκράωρι εκεί ν φ Κομνηνφ ιιυρψ ..- 'Ιωάννη τ ψ 

Δούκq. κατα κόσμον χρημω:ίσασα σύζυγος είτα τΟν μοναδικΟν ζυγΟν ύπο· 

δϋσα Κομνην1Ί κυρα Ύπομονη ή Δούκαινα .... διαπέμπεrαι ... l)» 
"'Οrι ό ήμέrερος σεβαστοκράτωρ καλείται συμπέν&ερος Άνδρονίκου 

τοϋ Β' ούδΕν παράδοξον, άφοϋ Ο &νεψιΟς rοϋ Μιχαijλ Η' ΠαλαιQλόγου 

'Ανδρόνικος Ταρχανειώτης είχε συζευχ3η τ1~ν ίtυγατέρα τοϋ σεβαστοκρά· 
-τορος. 2} "'Οτι δΕ κατα τΟν χρόνον της dπολύσεως τοϋ παρόντος χρυσο· 

βούλλου δΕν Εζη πλέον δ σεβαστοκράτωρ, γίνεται δiiJι.ον έκ τfjς φράσεως 

«tψ σεβαστοκράτορι έκείνcρ», γινομένης πάντοτε τ)iς άντωνυμ. έκείνος 

χρήσεως έπl τεδνεώτων, Οσάκις δΕν είναι δεικτική, έν τοίς μεσαιωνικοίς 

έγγράφοις 3). 

Κατα rαϋτα λοιπΟν η σεβαστοκράτειρα μετΟ. τΟν -θάνατον τοϋ 'Ιωάν~ 

νου Α' τών Νέων Πατρών είσηλftεν Fίς τi]ν Uπ' αύτή ς &νεγερ&είσαν μο

νην Παναγίας τfίς Έλεούπης. 

Είς τfιν σαφήνειαιι rών λόγων τοίί χρυσοβούλλου τούτου ούδεμία έπι· 

τρέπεται δυσπιστία. 'Ασφαλώς λοιπΟν ό 'Ιωάννης Α' τών Νέων Πατρών 

είχεν &πο3άνει πρΟ τοίi 1289. Ύ ποστηρίζεται τoUto και έκ τοϋ ίστορι

κοϊi Παχυμέρους'). 

«~ΑλλCι. φ&άνει και δ έν δύσει δεσπότης δ έξ 'Αγγέλων Νίκηφόρος τε

λευηlσας tΟν βίον ... καl ή (δέσποινα) ... •Άννα ... έκποδι:Ον γεγονότος καl τοϋ 

σεβαστοκράτορος 'Ιωάννου τ:ός Επιτροπ(Χς τών τε παίδων καl τής τοπαρ

χίας Εχουσα, τοUς τοϋ 'Ιωάννου παίδας δύο, τΟν Δούκαν τε καl τΟν "Α γ· 

γελον .. γυνΙl &πόλεμος φύσει ανδρας και πολέμσις εσχολακότας Εκτόπως 

ύπώπτευε καl περl τοίς παισl καl τίi άρχfi έδεδοίχει. » 

ΠαρακατιΟ.1ν ό Παχυμέρης διηγείται πώς η δέσποινα 'Άννα εύρε-Βείσα 

είς τ?jv δuσχέρειαv ταurljl' ζηrεί vι\ νuμφzύση t?jv {}uγαtέρα της Θάμαρ 

μετα τοϋ πρεσβυτέρου υίοίί τοϋ αύτοκράtσρος Άνδρονίκου Β' Παλαιολό· 

γου είς δv -δπόσχεται να παραδώση τ1lν ·Ήπειρον. "'Ενεκα Ομως Εκκλησια-

1 ) Δελτ. Ίστορ. ~Εταιρ. 1,117 έ. 

Β) Παχυμέρ. Α' 308, 14 έ. πβ. llfίλλερ-Λάμπρου αύτόθι 1,192. 
s) Ίδε προχείρως &.νωτέρω σ. 140, περιοδ. Βυtαντίδος Β' 22· 25 9-36 2-76 50. 
') Β' σ. 200, 17 έ. ' ' ' 
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σηκών λόγων -&εωρη&έντος τοϋ συνοικεσίt~u τούτου άπραγματοποιήτου ό 
rιύτοκράτωρ 'Ανδρόνικος στρέφεται πρΟς Αίκατερίνην Κουρτεναίη ψιλiρ 

τίτλφ αύτοκράτειραν Κ)πόλεως καl καη! τα RegistΓi Angiovinil) τι$ 

1290 άποστέλλει πρεσβείαν εl.ς Νεάπολιν Οπως διαπραγματευ&ίϊ τΟν γάμον 

τοίίτον, 

'Εκ τοϋ &.vωτέρω χωρίου τοϋ Παχυμέροuς φαίνεται Οτι τΟ χρονικΟν 

διάστημα μεταξiι τοίί itανάτου τών δύο άδελφών Νικηφόρου 'Αγγέλου 

καl 'Ιωάννου Α' Νέων Πατρών δΕν ύπfιρξε μακρόν· ί'Ιεv διακρίνομεν μΕν 

πότερος άπέ&ανε πρJΗος, αν χα\ δ HOI)f δέχεται τΟν 'Ιωάννην ως προ~ 

ηγη{}έντα, πάνrως Ομω;: δ εt;; άπέ&ανε μικρΟ ν μετ α τΟν άλλον. Κατ α 

ταυτα και ό Νικηφόρος 'Άγγελος ι1' &πεβfωσε προ τοίi 1290. Ό Ho1Jf 
δμως στηριχ{tεlς έπl &ρχειακών εUρωπα"ίκών πηγών κ α&' tiς 8ζη &κόμη τ ψ 

1296 ό δεσπότης Νικηφόρος 2) δεν aποδέχεται την κατι\ τi]v &φ,)γη

σιν του Παχυμέρους χρονολογίαν του άανάτου τσϋ Ν ικηφόροu τψ 1290. 

eH ύπΟ τοϋ IIopf χρονολόγησις τοϋ {}ανάωυ τοϋ σεβαστοχράτορος Ίωάν

νου Α' &α έστηρίχfl-η έπl τοϋ Παχυμέρους τοϋ παρασηlσαντος σχεδόν συγ

χρόνως τελευτήσαvτας τοuς δύο &δελφούς διι\ τοϋτο λοιπον ό Hopf 
καl τοϋ Ίωάννου Α' τΟν itάνατον .fiέτει ε'Lς τΟ !fτος 1296. 

'Αφοίί δμως άπεδείχ&η δη δ 'Ιωάννης Α' πρΟ τοϋ 1289 είχεν &ποitάνει 

Εξηγείται εϋκόλως ή ε'ίδησις τοϋ όρκωμοτικοίί γράμματος περi δυναστείας 

έv τϋ Δυτ. Θεσσαλίg τοϋ Μιχ. Γαβριηλοπούλου κατα το 1295. ') Διότι 

έκ τών τριών υίό)V τοϋ Ίωάvνου Α', Μιχαήλ~--· ... Κωνσταντίνου καί 'Αγγέ

λου, ό μεν πρci>τος δΗΧ δόλου εlχε παραδσ{Ηj ύπΟ της δεσποίνης "Α ννης 

τfjς 'Ηπείρου πρΟς τΟν αίJtσχράτορα Άνδρόνικοv Β' τΟν Παλαιολόγον, 11
) 

ταUς δ' Ετέρους δύο βλέπομεν μετ& τΟν {}άvατον τοίi πατρός των ώς ίσο

τίμους μνημονευομένους, 5) Οπερ παρέχει τΟ έ\•δόσιμον να εLκάσωμεν Οτι 

Εριδες μεταξV των δύο άδελφών περl διαδοχfjς τοίi πατρός, προτοϋ δρι-

1) Άριθ. 58 φ. 280β παρr! Hopf, 'Ένθ. &νωτ. τόμ. 85,334. 
~) Registri Angiovini άριθ. 74 φ. 88, άριθ. 75 φ. 195β άριθ. 77 φ. 136, παρά 

Hopf, "Ενθ. άνωτ. 85,355. 
') 'Εννοείται Οτι τα γεγονότα της στρατείας τών υ'ίών 'Ιωάννου Α' έν έτει 1295 

κατα τfις 'Ηπείρου, Ο. μνημονεύει ό Ifopf, 'Ένθ. 6.νωτ. 85,355, θα έ"λαβονχώραν μετό. 
τόν θάνατον Ίωάννοv Α' καL οiιχt ζώντος Ετι αύτοii, ώς δέχεται ό Hopf, 'Ένθ. άνωτ., ό 
Jι:fίλJ.ερ~Δάμπρος 1, 261. 

•; Παχυμέρους Β' 201, 4 έ. 
6 ) "'Ητοι άμφότεροι καλοiiνται σεΟαστοκράτορες. Περi. τfjς άπονομijς ύπό τοίi έν 

Κωνσταντινουπόλει βασιλέως τοίς 'Αγγέλοις τijς <Υπάτη ς τoii άξιώματος τoii σε6αστο

κράτορος Lδf. Παχυ"μέρους Α' 308,17 έ. Ίδέ καl παρό: Πωδινφ έκδ. Bonn σ. 175 τδ.ς 

σημει<δσεις τών Gretse1· καΙ. Gοar.Παχυμέρ.Β' σ. 206,14 έ. HoJJf;"Eνθ. άνωτ. 85,355 
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σtικώc &νακηρυχ3fi δ ΚωνσταντLνος διάδοχος, η περl διανομfjς τfίς άρχfiς~ 
δΕν fλε,ιψαν. ΤοίJτο δΕ {}(ι Εδωχε nlν εlικαιρίαν είς τΟν Μιχ. Γαβριη· 
λόπουλον.,_νάρπάση rμfjμα τfiς Δυr. Θεσσαλίας εκ rcί>v χειρά'}ν τών 'Αγ
γέλων τfiς •y πάτης. ΓΗν<Ϊται δε η δη τΟ ζήτημα πότε ηρχισεν ή δυναστεία 
τοU Γαβριηλοπούλου καΙ μέχρι τίνο; σημείου έξετείνετο τοπικώς έν τii Θεσ

σαλίq.. 
"Η εύκαιρία δια την Επέμβασιν τοU Γαβριηλοπσύλου με.τα τΟν ι'Jά

νατον τοίi 'Ιωάννου Α', &πΟ τοϋ 1289 έ. βεβαίως {}<1 \iτσ καταλληλοτάτη, 
άλλ& δΕν Εξηγείιαι εUχόλως πώς οι δύο άδελφο'i. 'Άγγελοι τών Νέων Πα
τρών οί «πολέμοις έσχολαχότες)> fιτο δυνατόν ποτε νάφ1lσωσιν Clvευ άντι
στάσεως να γείνη ή Δυτ. Θεσσαλία λεία εUκολος τοϋ Γαβλιηλοπούλσυ η 
πώς fιτο δυνατόν, καl llν ί'ιποτεθfι Οτι ή στραηωτικη ύπεροχη τοU τελευ~ 
ταίου τούτου fιτο μεγίστη, τψ 1295 οι δύο άδελφοl σf.βαστοκράτορες να 
Επεχείρουν τ1lν κατ& τijς 'Ηπείρου Εκστρατείαν αύτών, 1) &φίνοντες Οπισ&έν 
των έν Θεσσαλίq. πολέμιον τόσφ Επικίνδυνον καl τόσφ ίσχuρόν, τΟν Γα
βρlηλόπουλον! Δια τοίίτο είκάζω Οτι ό Γαβρι.ηλόπουλος μόνον Επωφελη
{}εlς τής &ποuσίας τών 'Αγγέλων κατό τΟ 1295 είς την ~κδημον Εκείνην 
έκστρατείαv Επεχείρησε vιi καταλάβη την Δυτ. Θεσσαλίαν. Ή είκασία μου 
δε α~τη δποστηgίζεται καi 1κ τijς έξijς παρατηρήσεως. Ό Μιχαi]λ Γαβριη. 
λόπουλσς δΕν φαίνεται Επl πολUv χρόνον C'τι ήδuνή3η να κρατήσn την 
άρχf]ν Εν τfi Δυτ. Θεσσαλίq,. Διότι τψ 1304, μετ& τΟν {}άνατον του σεβα
στοχράτορος Κωνσταντίνου. ή φιλόδοξος δέσποινα 'Άννα κατέλαβε τΟ Φα
νάριον φρούριον άνηχον .:rέως είς τΟν Γαβριηλόπουλον. ~) cO δΕ Επιτρο

πεύων κατ& την δια&ήκην τοϋ {}ανόντος σεβαστοκράτορσς τΟν άν1Ίλικον 
υ ίΟν τοϋ Κωνσταντίνου δο-lιξ τι:i>ν Ά\tηνών Γου'Cδων δ Β' Εκάλεσε τοUς 
ί'ιποτελείς αύτοϋ καl φίλους εLς Εχσcρατείαν κατ& της 'Άννης) flτις ήνα
γκάσflη και τΟ φρούριον ν&ποδώση χαl πολεμικfμι άποζημίωσιν να πλη
ρ(όση. 3) Περl Γαβριηλοπούλου οϋδεμία είς Ολα ταϋτα γίνεται μνεία. ΔΕν 
είναι λοιπΟv &.πί-θανοv Οτι ο'Ε &δελφοl σεβαστοκράτορες Κωνσταντίνος καl 
"Αγγελος &μα τψ 1295 Επανελθόvτες Εκ τfίς είς "Ηπειρον στρατείας Επα

νέκτησαν τcΧς &.ποσπασflείσας χώρας της Δυτ. Θεσσαλίας UπΟ Γαβριηλο

πούλου. Κατ& ταUτα "λοιπΟv 1l Εν Θεσσαλίq. &ρχη τοίi Μιχ. Γαβριηλοπού

λου πρέπει να τεδn μεταξu τών 1τών 1295. 1296. 
"Ας fλftωμεν τώρα είς τΟ ζήτημα τ·ης τοπιχijς Εκτάσεως τijς &ρχijς τοϋ 

1) Ho]Jf, Αύτόθι 85, 355 Μiλλερ- Λάμπρο1•J ΑύτόΟι 1,261. 
2) Ifopf, Αύτόθ~ 85,361, JlΙίλλερ ·Λάμπρου, ΑUτόθι 1,'~85. 
3) Μίλλερ-Λάμπρου, Αυτόθι. 
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Γαβριηλοπούλου. Έκ τοίi είρημ~νοu όρχωμοτικοii γράμματος βεβαιοϋtαι 

μόνον Οτι τΟ φρούριον τfjς Δυτ. Θεσσαλίας Φανάριον ύπ1lχitη είς την &ρ~ 

χηv τοϋ Γαβριηλοπούλου. "'Εξω τοϋ Φαναρίου τίνα Ο.λλα φρούρια καΙ πό

λεις άνi'jκοv είς τΟν αύτόν; ΔΕν γινώσκομεν μέχρι σήμερον. ΚαιρΟς δμως 

εlναι ένταϋΙJα vO: συvάψωμεν τΟ περl τοϋ Ετέρου Στεφtivου Γαβριηλοπού
λου ζήτημα. 

Έκ τοϋ Lστορικοϋ Καντακουζηνοϋ έγινώσκομεν Οτι δλίγψ βραδύτερον 

έδέσποζεν έν ώρισμένη περιοχfι τfjς Θεσσαλίας ό <Έλλην Στέφανος Γα

βριηλόπουλος. Ή άρχfj τοϋ Στεφάνου Εξεtείνετο ε'Lς ηΊν Ομορον «τfι Βο

τιαίq;» Θεσσαλίαν. Γινώσκομεν δ' Οτι Εστιαία έκαλείτο τΟ πάλαι 1] κατα 

την δεξιCιν Οχθ-ην τοίί Άξιοϋ ποταμοϋ Μακεδονία, Ονομαστικώς δΕ &να

γράφει δ ΚαντωωυζηνΟς πόΊ,εις τfiς &ρχiiς αUrοϋ τοUς Σταγούς, τα Τρίκ

καλα, τΟ Φανάριον, τΟ Δαμάσιν καl τη Ι' Έλασσc'Ονα. Ένψ τΟ Λυχόστο

μον, τΟ Καστρίον καl ό σημεριvΟς Βόλος fισαν ΕχτΟς τfjς άρχJϊς Στεφά

νου. Οϋτω δέον να έρμηνευ-θΌ τΟ σχετικΟι' χωρίον τοϋ Καντακουζηνοϋ Α' 

473,21 έ. περi οΏ κατωτέρω. Ό δε Hopf παρερμηvεύων ωϋτο το χω
ρίον, συνδυάζω\~ δ' αύτΟ πρΟς έτέραν ε'ίδησιν Ετους 1325 τοϋ ίστορικοϋ 

Μαρίνου Σ~νούδου περιπίπτει είς διπλούν σφάλμα· άφ' ένΟς μΕν δέχεται 
Οτι δ ήμέτερος Στέφανος fiτo κυρίαρχος μεγάλου μέρους της Θεrrσαλίας, 

«Ετι δΕ τοϋ Καστρίου καl Λυκοστομίου (τών έν Φωκίδι κειμένων)», άφ' 

έτέρου δ Ε -θεωρεί τΟν Στέφανον ώς τΟν τελευταίον ο.'Ελληνα δυνάστη ν εν 

Φωκίδι Εκ της οΙκογενείας τών Μελισσηνώv. ΤΟ παρερμηνευθΕν χωρίον 

τοϋ ίστορικοϋ Σανούδου Εχει ώδε. 

Est etiam quidam gΓaecus teΓtius qui vocatur Milissino qui 
tenet castΓum del CastΓi et de LJ•conia. "Οτι το Καστρiν τοϋ Σα· 

νούδου καl τδ Λυκόνια ταlιτιστέα πρΟς τΟ σημερινΟν Καστρl τοίi νίiν 

δήμου Κασθαναίας καl τα Λεχώνια τοϋ Βόλου Uπέδειξε .πρώτο" δ Νε

ροϋτσος 1
). Δε" πρόκειται λοιπΌν παρα Σανούδcρ περl δυVάστου τοϋ Κα

στρίου χαl τfις Λυκωρείας τfις Φωκίδος &ΛλU περ! δυνάστου Εκ τfjς οίκο

γενεlcις τών ΜελισσηηΟν Εν τlϊ ΘεσσαλικΌ Μι.yνησίg. ΤΟ χωρίον τοϋ Σα

νούδοu, καit' ήμdς, εαv έρμηνεύσωμεν δρ&ώς τΟν ΚαντακουζητΟν Α' 473, 
21 έ. ταύτιστέον .πρΟ; τΟ τοϋ Καγταχουζηνοϋ, με την διαφορ&ν Οτι δ μεν 

ΚαντακουζηνΟς μνημονεύει Γόλον καt Καστρlν καl Λυκόστομον , ένψ ό 

Σανοϋδος μόνον L:yconia (=Γόλον) και Καστρίν, παραλείπων τΟ Λuκό

στομον, και οτι δ μεν ΚαντακουζηνΟς δεν μνημονεύει τΟν δυνάστην tό)ν 

πόλεων τούτων, ένφ ό Σανοίiδος1 συμπληρώ" τfιν ε'ίδησιν, άναφέρει Οτι 

1
) "'Ενθ' ιiνωτ. 4.150 σημ. 3. Ένταϋθα Ολλως ίστοροίiνται τd περL Γα6ριηλοπούλων. 
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ljτo τ6τε τiρ 1325 

μου ώς ;,πρΟς τΟ" 

αλλο τεκμ,ήριον. 

είς έκ τών Μελισσηνών. ΕLς ι1ποσηlριξιν τfiς Ερμηνείας 

Καντακουζηνον Α' 473,21 έ. προσάγω εvταϋ!Ια καi 

~σ αύτΟς tστορικΟς Σανοϋδος περl τών εν Ετει 1325 γεγονότων λέ
γει: est quidanι gΓaecus qui tenet castΓuιu de Latrichale et Ca
stoΓie et plura alia atque teΓl'as 1). Το quidam gΓaecus έρμηνεύων 
ό Hopf αποδίδει μετ' επιφυλάξεως εις Ίωάννηv 'Άγγελον, 2) δν πράγματι 
αναφέρει ό Καντακουζηνος ώς «Κα στορ ία; επίτροπον» τiρ 1328. 3) Άλλii. 
έπίτροπος πολεώς τινος 11 έπιτροπεύων τοϋ Καντακουζηνοϋ, ώς .παρετηρήσα
μενι'ι) εlς πάσας τας περιπτώσεις είς άς τΟ μεταχειρίζεται, σημαίνει τΟν στρα
tιωτικΟν και :rι:ολιτικΟ" διοικητfι" πόλεώς τινος διωρισμένον ι1π0 τfiς κεν
τρική; άρχfίς. Κατ:& ταiίτ:α δ 'Ιωάννης ''Αγγελος fιτο Καστορίας μόνον 
στρατιωτικΟς καl πολιtικΟς διοικητης όπΟ 'Ανδρονίκου Β' τοϋ Παλαιο· 
λόγου διωρισμένος, ωστε είναι άδύνατον η Εννοια αϋτ:η να προσαρμοσ&ίί 
είς τ' &νωτέρω ύπΟ Σανούδου λεγόμενα Ο στις δια τοϋ tenet ( ώς και κα
τωτέρω) νοεί δυνασηκώς κατέχοντα τα Τρίκκαλα,· τfιν Καaτορίαν ·καl πλεί
στα αλλα φρούρια καl γαία;. Μόvογ εαν διd του quidam graecus νοήΜ 
σωμεν τΟν Στέφαγον Γαβριηλόποuλον καl τοϋ Σανούδοu τΟ χωρίον νοεί
ται καλώς κα\}~ ΕαυτΟ καl ή έρμηvεία τοϋ χωρίου τοϋ Καγτακουζηνοϋ Α' 
473,21 ε. ην άνωτέρω Εκάμαμεν, Ενισχύεται. 'Αλλα δεν {}άποτελΌ &ντί
φασιν το οrι τiρ 1325 η Καστορία φέρεtαι ώς ~πο Στεφάνου Γαβριη
λοπούλου κατεχομένη, τψ δε 1328 ύπΟ τοϋ βασιλικοί; Επιτρόπου "Ιωάν
νου Ά γγέλου ; 

'Ενταίi&α πρέπει να Εχωμεν Uπ' Οψιν UπΟ τίνας περιστάσεις έγκατε .. 
στά!Ιη εν Θεσσαλίq. ώς δυνάστης ό Στέφανος. Ό δοvξ δηλ. τών Νέων 
Πατρών 'Ιωάγνης Β' "Αγγελος, δ" έπF-τρόΠευε μέχρι τοϋ δανάtου του 
(1308) ό δοvξ τών 'Α!Ιηνών Γουtδων Β' νυμφευiJεiς τiρ 1315 τijν ν6-
!Ιον ΙJυγατέρα τοϋ 'Αvδρονίκου Β' Παλαιολ6γου Ειρήvην, εκυβέρνα ώς 
.Uποτελi); τώv έν Κ/πόλει βασιλέων τΟ δουκάτον τών Νέων Πατρών, 

1) Ma1··i1ιo Sanuto, Sec1·eta fidelium crucis 4,13,68. 
2) "Ενθ' &.νωτ. τόμ. 85,422. 
3) Α' 274,15 κ. Α' 273,24 έ. Κασωρίας δ6 καt αlιτf}ς όχυρωτάτης οϋσης ... ό 'Άγ-

γελος C'iοχει. 
4) οiτω έν Γ' ,116,16 'Αμφι:τόλεως... ύπΟ Τριβαλών κατεχομένης, 1jς έπετρόπευε 

Μπρα·ίάνης Α', 473,15 Θεσσαλονίκης δΕ Επιτροπεύων έν τφ τότε ϋπαρχος ό Μονομάχος 
Β' 190,23 πρός μέντοι τΟν ίίπαρχον τΟν Μονομάχον έπιτροπεύΟ'ντα Θεσσαλίας Β' ,312,5 
β;σιλεi.ις ... επεμπε τΟν ιiνεψιΟν 'Ιωάννη ν v Αγγελον έπίτροπον εΙναιΘετταλίας,καl Β', 568, 

16-Α', 285,4- ΑΊ 87,2. 
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τfιν Μεγάλην Βλαχίαν 1)τοι nlv Θεσσαλίαν καl Καστορίαν. 1) ~ Ασί1ενικ0ς 

τό σώμα άπέitανε τφ 1318 &νευ άπογόνων, κατα!ιείπων τΟ:ς χόψας αύτοϋ 

Εκτε-8ειμένας είς διαμε/.ισμό''· ΤΟ Ciριστον μέρος n7n· χωρών τούτων πε

ριήλ&εν είς την Καταλωνικ1Ίν εrαιρείαν, Ενί!) οί ftεσσαλοt Ciρχοντες &.πο~ 

φασίζουσι να διανείμωσι μεtαξύ των την χώραν. 2) Τι'] ν εύκαιρίαν ταύτην 

λοιπόν είναι τΟ πι-&ανώτερον δτι Ελαβε καl ό Σtέφανος Γαβριηλόπουλος 

διό: ν&ποσπάση τ&νωτέρω μνημονευ3€ν τμfiμα τfjς Δυτ. καΙ. Βσρ. Δυτ. 

Θεσσαλίας lιπΟ την ίδίαv ω5τοίi δuναστ:είαν. 3) {Η &πόσπασις αϋτη τοϋ Στε

φάνου, ώς είναι φυσικό ν, {}0: Εγεινε μεταξυ τcOv Ετών 1318 καl 1325 δτε 

κατα τΟν Σανοϋδον τών Τρικχάλων καl Καστορία; ηρχε quidan1 g1·aecus. 
Ούδόλως δ~ είναι παράδοξον άv ό Γαβριηλόπουλος κατ~ άρχδς ε1χε κατσρ

Ηώσει χαl τf]v Καστορίαν να Ε\·ώση μετα τ<'Ον Θεσσαλικών πόλεων, τέως 

&νήκουσαν είς τΟ δουκάτον τών Νέων Πατρr:Ον, είς τ·f]v Uπ~ αύτΟν άρχ1lν, 

χωρlς Ομως να δυνηδfι καl έπi μακρΌν ν& κρατ1lση αύτήν, &φοϋ η$ 1328 
εUρίσκετο, ώς ε'ίδομεν, ε\.ς χείρας τfjς έν Κfπόλει βασιλείας. 

·ο 'Ανδρόνικος Β' φαίνεται δ τι έπωφελή &η τοϋ Ηανάrου τοϋ γαμ

βροϋ αύτοϋ Οπως έπιτύχn την άνάκτησιν τfiς Θεσσαλίας, τσύλάχιστον τfiς 

άνηκούσης είς τΟ δουκάτον τοϋ γαμβροϋ αύτοϋ, διότι τiρ 1321 Ετοιμάζει 
, ') , Θ )' c , ~ , . , c , Κ 

ναποστει .. n εις '"'εσσα ιtαν ως γενικον επιτροπ:ον τον ισrορικον αντακου-

ζηvόν, λέγων: «πρΟς Θετταλίαν δε άπελβεlν έπιτάττω καl ταύτης έπιτρο

πεϋσαι, τών προσοίκων Κατελάvων Επικειμένων αύτfι καl δεινci>ς πιεζόν" 

των, καl διr1 τοϋτο δεομένην Επικουρίας καl δεινοϋ καl σώφρονος στρα

τηγοϋ»:.4) Είναι δε γ\ιωστΟν Οcι η &ποσrολΥ1 αϋrη &πέτ.υχεν. 5) Καl ό Καν

τακουζηνΟς δε περl τvίJ Στεφ. Γαβριηλοπούλου λέγει: «ό Θεηαλίας δεΜ 

σπόζων τfις Ομόρου τίj Βοτ.ιαίq.,» 5) &ποκλείων οϋτω την βορειόrερον κει

μένην Κασι:ορίαν τί]ς &ρχf]ς τοϋ Γαβριηλοπούλου 6). 

Γεννάται ηδη τΟ ζήτημα, παία ήι:ο ή σχέσις &ράγε τών δύο τόσον Εγ

γUς άλλ11λων χρονολογικ5)ς <Ελλ1lνων δυναστcJ'η• f:v ΘεσσαλίQ- Μιχωlλ(1295·6j) 

χαl Στεφάνου (1318 ;) Γαβριηλοπούλων; Ό Heuzey ε,·όμιζεν δτι δ Στέ-

1) Hopf, Αύτόθ. 85,421. 
2) Hopf, "ΕνΟ' 6.νωτ. 
3) ΤοϋίΟ ηδη παρετήρησεν δ 'Ρωμω}Ος :περl τοί:1 Δεο:ποτό.του της 'Ηπείρου σ. 210 
4 ) Α' 85,~2. 
5) 1-Iopf, 'Ένθ' 6.νωτ. 
6

) Οϋτω δύναται νιi έξηγηθίi δτι ό Στέφανος φfρει τΟν τίτλον σε6αστοκράτορος δν 

Sκληρονόμησε τρό:;τον τι\·Cι παρrl τοU τελευταίου τ&ν 'Αγγέλων τijς Θεσσαλίας, δστις 

άπΟ τοίi θαγάτου τού νέου δουκΟς τ&ν Άθην&ν Βαλθέρου Βρυεν,'ίου τiρ 1311 φέρει 
καL τΟν ψιλόν τίτλον δουκΟς τ&ν 'Αθηνών. 
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'' 1)οοδε' φανος εlναι il αύτΟς ούτος δ Μιχαf]λ 1i τις τών Επιγόνων εκεινου · 

Ηοpf,ώς εϊδομεν, σφαλερώς τΟν Στέφανον συνέχεε πρΟς τοlις Μελισσηνούς. 2
) 

cH δΕ &λΑ3εια φαίνεται Οτι είναι Οτι δ Στέφανος, υ'LΟς η συγγενης τοϋ ΜιΝ 
χαήλ, προσεπά-3ησε να Εγκατασrα-3fι,μόλις είίρε την κατάλληλον εϋκαιρίαν, ώς 
δuνάσrης εν· ταϊς Uπό τοϋ Μιχωlλ πρότερον &ρχομέναις χώραις. 'Άμεσος 
διαδοχΥ1 μεταξlt τών δύο Γαβριηλοπούλων &1tοκλείεται, s) άφοϋ, ώς Εδείχ{)η 
&.νωτέρω, ό σεβαστοκράτωρ 'Ιωάννης Β' "Α γγελος Εκ'Uριάρχησεν Εν τοίς 
~τεσι 1303 ·1318 τi'jς περl τa Τρίκκαλα τijς Δυτ. Θεσσαλίας χώρας. 4) Είναι 
&ράγε πι3αν0ν Οτι ή &ρχtl τοϋ }fιχαfιλ Γαβριηλοπούλου Εξετείνεrο άπΟ 
τοϋ Φαναρίου μέχρι Δαμασίου καl 'Ελασσώνος ώς μεταγενέστερον ή του 
Στεφ(iνου; OUδEv περl τούτου δυνάμε&α να είκάσωμεν. ΤΟ μόνοv δπερ 
μετά τινος .πιΗανότητος δυvάμε&α να ε'ίπωμεν είναι Οτι έπl Στεφάνου Εδρα 
της (lρχης αύτοϋ {}ιl fιτο τΟ κάστρον τών Τρικκάλων, συνάγοντες έκ χω
ρίου σuvοδικοϋ γράμματος του μητροπολίτου Ληρίσσης Άντωνίου €χοντος 
ώδε: «ούτος δΕ (δ Στέφανος Γαβριηλόπουλος) κατέχων chς 'ίδων τΟν τοίi 
erαλέα λόγγον εί:ς χοίρων κυνΊlγων, .την δε λιβαδιαίαν γην Ενεκεν τών 
'ίππων aUroϋ.» "Εκειrο δΕ ό λόγγος ούrος παρ<Χ τα Τρίκκαλά. 

<Ο LστορικΟς ΚαντακουζηνΟς δι& τ(δν Εξης μνημονεύει τΟν &άνατον 

τοίί δεσπόrου τούτου Θεσσαλίας Στεφι::ίνου Γαβριηλοπούλου τοϋ σεβαστο
κράτορΓJς, κατ' 'Ιούλιον τοϊί_ 1333· «Mηvl Φεβροuαρίφ ίνδικτιώνι πέμπτη 
έπl δέκα, €τει τεσσαρακοστcfι Επl όκτακοσίοις καl έξακισχιλίοις, 'Αντώνιος 
έτελεύτησεν δ βασιλεUς δύο καl Εβδομ1lκοντα €τη γεγονώς· καl μετft flμ~
συν καl Sνα ένιαυτΟν άπΟ της βασιλέως τελευτf1ς 1i 'Ανδρονίκου τοϋ βα· 
σιλέως μήτηρ βασιλlς η Ξένη έτελεύτησεν. ey πΟ δΕ τοltς αϋτοiJς χρόνους 
μετα μικρΟν καl δ Θετταλίας δεσπόζων της Ομόρου τίj Βοτιαίq. Γαβριη
λόπουλος Στέφανος ό σεβαστοκράτωρ Ετε8·νήκει». 5) <Ο :Mul~alt είς τΟ αUτΟ 
χωρίον τοϋ Κανrακουζηνοϋ αναφερόμενος ανάγει τΟν {;άνατόν τοϋ ΓαΜ 
βριηλοπούλου είς 'Ιούλιον τοϋ 1335· 6) τοϋτο δμως είναι άνακριβές. Διότι 
τον Φεβρουάριον τοίi 1332 &πέθνησκεν δ ΒασιλεiJς 'Ανδρόνικος Β' (='Αν-

1) "Ενθ' <lνωτ. σ. 455. 
2 ) 'Ένθ' άνωτ. 85,422. Ίδf: καl Δελ. "Ισrορ. έταιρ. 4,150. 
s) Π6. Εν τι{:ι δρκωμοτικ.φ γρύ.μματι τοϋ Μιχω)λ τ1)ν φρ. "ού μη προ(σοικί)σω Άλ. 

6ανίτας 1i f.yι1 η τις ιlπΟ των κληρονομοδιαδόχων., 
•1) 'Εν τοιαύτη περιπτώσει εδεt 1l άρχη τοϋ Στεφάνου να ήτο ύποτελιlς της των 'Αγ

γέλων της 'Υπάτης, δπερ δμως άδύνατον, μεθ' Οσα 6.\•ωτiρω Ελέχθησαν περl. τοϋ 6.ξtώ
ματος αύτοϋ ό)ς σε6αστοκράτορος. 

5 ) Καντακουζ, Α' 473,15 έ. 

6 ) Essai de chι·onogι·aplιie B;yz. 1871 σ. 563 10
• Ό Heuzey άνάγει τό γεγονΟς 

τοϋτο εiς τΟ 1332, ενθ' άνωτ. σ. 454 έ. 
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τώνιος}, μετα ΕΙ' καl fjμισυ δ' ε'rος 1]τοι. τΟν 'Ιούλιον τοϋ 1333 &πέ&νη
σκεν 1i μ1}τηρ ~ Ανδρονίκοu fι βασιλlς Ξέvη· «ύπΟ δΕ τοUς αύτοUς χρόνους 
μετα μικρΟν» Ετελεύτα Στέφανος ό Γαβριηλόποuλος, τΟ δΕ UπΟ τοUς αύ
τοUς χρόνους άνάγεται είς τΟν &άvατον τfίς Ξένης. 

Ποία ύπfiρξε τότε ή ;ι:σλιτικf] τύχη της Δυτ:ικijς Θεσσαλίας μεrΔ τΟν 
~άνατοv τοϊί Στεφ. Γαβριη/.οπούλου; Τοϋι:ο διδάσκει ήμdς πάλιν δ ιστο
:ιχΟς Καντακουζηνός. «Θεσσαλονίκης δΕ Επιτροπεύων έν τψ τότε ϋπαρχος 
ο 1\.ίονομάχος συvέσει τε &γα&Ος καl πράγμασιν είδΟΟς χρijσ&αι, τά τε κατd 
τdς στρατείας έξησκημένος καl στρατηγείν ίκανός, ι:ruνιδcΟν καιρόν είναι 
Επι&έσitαι Θεηαλίιt, ώς Clv Uπαγάγοι βασιλεί, σrρατιαv Οσην έvην &-&ροί~ 
σας έκ. Θεσσαλονίκης, έσέβαλεν είς αUτηv ο-Όσαν τεταραγμέvην δια nlv τοϋ 
δεσπόζοντος τελευτή ν· καl είλε τόν τε Γ όλον καl Καστρlν καi Λυκόστομον 
πολίσμαrα αUτfjς. ΣταγοUς δε καl Τρίχκαλα καl Φανάριον κ~Ι Δαμάσιv 
καl Έλασσώνα, δ. lιπΟ Γαβριηλόπουλοv έτέλουν καl Ετερα φρούριά τινα 
δ της 'Ακαρνανίας ά:ρχων ό δεσπότης 'Ιωάννης ό δοUξ φ&άσας παρεση1-
σατο όμολογίςι καl κατασχcΟv φρουρι:ιίς, έϊtανfiλ3εv είς 'Ακαρναvίαν». 

Καl περl μSv τοϋ ύπάρχου Θεσσαλονίκης τοϋ Μονομάχου είς ού την 
πρωτοβουλίαν Οφείλεται η έπανάκτησις καl &πόδοσις τfjς Θεσσαλίας είς 
τΟν βασιλέα Κ/πόλεως 'Ανδρόνικον Γ' Παλαιολόγον, λόγον κάμνr>μεν κα
τωτέρω. Τίς δ' είναι Ο δεσπιSrης 'Ιωάvνης τi)ς 'Α-,;αρνανίας, όστις, έπωφε
λούμενος τοU {}ανάτοu τοϋ Γαβριηλοπούλου, @ξ ού έταράχ-&η ή Θεσσαλία• 
προλαμβάνων τΟν ϋπαρχοv Μοvομάχοv είσβάλλει έξ 'Ακαρνανίας και κα
ταλαμβάνει τdς πόλεις τ1ϊς δvτικϊϊς Θεσσαλίας, προχωρών bε πρΟς &νατο
λ&ς φθ-άνει μέχρι Δαμασίου καl ΈλασσcίJvος; ~Αναμφιβόλως ούrος είναι ό 
'Ιωάννης Όρσivης (1323 -1335) ο~ καl &vωτέρω εμνήσ&ημεv, δ στις δο
λοφοVJ]σας τΟν &δελφόν του Νικόλ(ων 'Ορσίνην κόμητα Κεφαλληνίας, είτα 
δ~ δεσπόrην 'Ηπείρου, Ελαβε παρα τοϋ αUτοκράτορος τής Κ/πόλεως τόν 
τίτλον δεσπότου τfjς 'Ηπείρου UπΟ τΟν Ορον να διοικ1lσn nlν "Ηπειρον 
ως «δοϋλος τοϋ αϋτοκράτ.ορος.» 

Ή κατάληψις καl κατοχη τΥjς Δυτ. καl Β. Δυτ. Θεσσαλίας ύπΟ τοϋ 
'rωιίννωι Β' 'Ορrrίνη, ?tατι! τΟν Καντακουζηνόν, ύπfjρξε βραχυτάτης διαρ
κείας διόrι δ Καντ:r:αοι.•ζηνι)ς προσflέrει: «ΒασιλεUς δε έπεl έπύ-&ετο τd 

κατCι Θεπαλίαν, Εyνω δείν Εκεί παραγενέσ-&αι· καl δλίγον ~στερον ΕλθcΟν 

εΙλε πάΙ'tα δσα ι)πεποιΊ1σατο δ δοUξ καl τοVς φρουροiις έκβαλ(όv, fιδίκη~ 
σεν ούδέν· &λλ' εii ποιήσά; &πέμπεψεν είς την ο'Lκείαν.» "Άν λάβωμεν ύπ~ 

Οψιν Οτι κατα~[τΟ {}έρος τοϋ 1333 ό 'Ιωάννης Β' ·ορσίνης είσέβαλεν εϊς 

Θεσσαλίαν, τΟ τοϋ Καντακ. «Ολίγον ϋστερον Ελit<1ν» (ό αUτοκράτωρ 'Αν

δρόνικο~ Γ' ό Παλαιολόγος,) δΕν είναι δυνατΟν ν&vαφέρεται είς χρόνον 
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χαη~ πολλοlις μfίναc; άφισrάμενον τοϋ θέρους τοϋ 1333. Διότι 'Ανδρόνι

κος ό :·Τ', μεtd τ1)ν &νάκτησιν τής Θεσσαλίας, διατρίψας έν αίη:fι, έδέχflη 

ηlν προ-σκύνησιν δωδεκακισχιλίων 'Αλβανών, «τd όρεινα τflς Θετταλίας» 

οίκούvτων οϊτινες Εσπευσαν να δηλώσωσιν ύποταγi]ν είς τΟν αυτοκράτορα 

φοβη\Jένrες «μ1l χειμώνος έπελίJόντος διαφ3αρώσιν lιπΟ τών "Ρωμαίων.» 

Τοίίτο σημαίνει δη ταϋτα έλάμβανον χώραν πρΟ τοϋ ~Οκτωβρίου τοίί 

1333, διόη καl σιlμερον &κόμη δι& τοUς αUtoUς κλιμαωλοyικοUς λόγους 

άντl τών Άλβανcί)ν οί vϋν Επl της Πίνδου οίκοϋντες Βλάχο~. πρΟ τοϋ 

'Οκτωβρίου μεtδ. τών ποιμνίων αύτ:ών κατέρχονται είς τ:fιν Θεσσαλιχijν 

πεδιάδα Οπως διαχειμάσωσι. ΚατU ταϋτα λοιπΌν ή κατοχfι -tfiς Δυr. Θεσ* 

σαλίας καl τών Β. Δ. αύτη ς δΕν διήρκεσε πλέον τών 2- 3 μηνών. 

Ούδαμώς είς τfιν περl βραχείας της Θεσσα:λίας κατοχfjς εΥδησιν τοϋ 

Καντακ. άντιμάχεται χωρίον τι έκ γράμματος τοϋ Ααρίσσης Άντωνίου πρΟ 

τοϋ 1359 ΕκδοίJέντος, έν φ λέγεται Οτι οί μονrιχοl τfjς παρ& τU'Γρίκκαλα 

μονης Καλογηριανfjς ((δtέμFνον σΟν &νενόyλητοι ... εν τ(ρ καιρψ τούωυ τοϋ 

Γαβριηλοπούλου καl τοϋ δεσπότου· κατα-- δΕ τΟν καιρΟν τfjς Επιδημίας τοϋ 

κραταιοϋ καl άγίου ήμών αU{}έvτου καl βασιλέως ... » 1) Ένταϋ3α, d)ς εκ 

τοU κειμένου δfiλον, Γαβριηλόπουλος μΕν ε1ναι ό σεβαστοκράτωρ Στέφα

νος Γα·βριηλόπουλος, δεσπότης δΕ Ο περl ού ό λόγος 'Ιωάννης Β' Όρ~ 

σίνης δεσπότης tfjς 'Ηπείρου, κράταιΟς δε καl &γιος 1iμών αύfiέντης Άνb 

δρόνικος Γ' ό Παλαιολόγος. 'Ί-ito λοιπΟν δυνατόν, Οσφ βραχεία καl αν δπfjρ· 

ξεv η κυριαρχία τοϋ 'Ιωάννου Β' Όρσίνη, να συμμνημονευ&fι κατ& χρονο

λογιχ.11ν σειρ&ν Εν τcρ γράμμαtι τοίί Λαρίσσης ιΑντωνtου μετα τfjς δηλώ

σεως Οτι κατ' αϋτηv ο'\. μοναχοl Καλογηριανfjς διετέλεσαν άνενόχλητοι. 

'Ωσαύτως ο-ϋδόλως c'tνημάχεται εΙς την ε'ίδησιν του Καν·εακ. προμνημο

νευ&Εν χωρίον Εκ tοίί χρυσοβούλλου τοϋ βασιλέως ΣυμεΟΟν Οϋρεση τοί! 

€τους 1359, κα-&' δ «dλλ' οUδε εl.ς την 1Ίμέραν τοϋ &οιδίμου δεσπότου καl 

πεν&εροϋ τiϊς βασιλείας μου κυροϋ 'Ιωάννου έχείνου (Όρσίνη) ... άvεφάνη 

Οτι &πεσπάσ{}η η &πΩ τ;ης μονfjς (Ζαβλαντίωv)~ 2
). 

ΟUδαμά'Jς δΕ πρέπει. Εκ παρανοήσεως να νομισ{}fι Οτι κατΟ: τijv βρα

χeίαv τ·ης Θεσσαλίας καtοχΥ]ν ό 'Ιωάννης Β' Όρσίνης δΕν έξέδωκε πρόσταγμα 

UπΕρ τοϋ ίερομονάχου Νείλου τοϋ πρώτου τ;i)ς σι:ήtεως Σταγώv. cH πα
ρανόησις αϋτη δύναται να προέλ&n Εκ προστάγματος τοίi βασιλέως Συ

μεωv Οϋρεση lιπΕρ τοϋ Ίερομονάχου Νείλου Ετους 1358 Εν ·φ φέρεται: 

«'Ίνα εUεργετη-&fi πρόσταγμc της βασιλείας μου εl; &περ Εχει καl κέ-

1
) Περιοδ. Βυζαντίς τόμ. Β', 67,51 έ. 

'.!) Περιοδ. Βυζαντiς τόμ. Β', 76,44 έ. 
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κτηται καl εί'ιρίσκεται έκρατης &πΟ τών &.οιδίμων καl γονέων της βασιλείας 

μου άλλα δ1) καl δ.πΟ τοϋ τρισμακαρίσtου κiΛ πατρΌς τfjς βασιλείας μου.» 1
) 

~ο τρισμακάριστος παtl]ρ τοίi βασιλέως Σuμεων Οϋρεση δΕν είναι ό φυ
σικΟς πατήρ του Στέφανος ΟίιρΟς Γ' (1321- 1331) Οστις οUδέποτε Εκυριάρχησε 

της Θεσσαλίας &λλ' ό πενθερΟς αUτοίi ~Ι~άννης Β' Όρσίνης δεσπότης τfjς 

'Η;τείρου ό Επl tρίμηνον μόνον Clρξας τijς Θεσσαλίας. Τίνα δΕ Εννοιαν 

Εχει εvταU&α ή λ. γονέων; Κα&' α Ε\· Ετέρφ πρσστάγματι Συμεc1ν ΟUρεση 
σημαίνει: πάντας τσUς προάρξαντας τοίi Συμει:Ον έν Θεσσαλίq:, «παλαι

γενη δικαιώματα τών άοιδίμων καl γονέων της βασιλείας μου τών χατα 

καιρΟν αU&εvτευόντωv nlv Βλαχίαν)> 2) οϋτω λοιπΩν γονείς καl ΕνταϋΗα= 

ο~- κατα χαιρΟν αύ[}εvτεύσαντες Θεσσαλίας. 

ε') η :πεeιέχουσα κεφαλη Θεσσαλίας Μιχαfιλ δ Μονομάχος. 

ΜεταξU τιΟν Ονομαστών στρατιωτικών &νδρών τijς έλληνικfϊς αUtοκρα~ 

τορίας άρχομένου ιοϋ ΙΔ' α'ίώνος ύπηρ~εν ό Μονομάχος, γνωσrΟς μέχρι 

tοϋδε Εκ τοϋ Γρηγορά καl Καντακουζηνοίi. Καl έν δκτΟΟ μΕν χωρίοις τοίi 

Καντακουζηνοϋ μνημονεύεται 00ς Μονομάχος, δι('ι μόνον τοϋ Επωνύμου, 

C:iνευ παρα&έσεως τοίi βαπτιστι"<οίi του Ονόματος, 3) &ς χα\ παρCt τοίi Γρη

γορfi. <ϊπαξ οϋτω, 4) Εν 'έτέροις δΕ τρισl τοίi Καντακουζηνοϋ χωρίοις μνη~ 

μονεύεται ώς Μιχαf]λ δ Μονομάχος. 5) Γεννάται λοιπΟν τΟ ζ1lτημα είη9Uς Εξ 
άρχής Clν ό ύπΟ διαφόρους tδιότη rας ύπΟ Γρηγορα καl Κανrακουζηνοϋ 

αναφερόμενος Εν πάσι τοίς χωρίοις εlναι Ε~ καl τΟ αUτΟ πρόσωπον. 'Έπειτα 

Εν σιγιλλίφ τοίi οLκουμενικοίi πατριάρχου Άντωνίου ύπΕρ τfϊς Επισκοπfίς 

Σταγών &πολυ&έντι κατα μfjνα Μάρτων τοϋ 1393 μνημονεύεται Επαρχός τις 
Θεσσαλίας Μονομάχος. Τοϋ σιγιλλίου τούτου Εχομεν μέχρι τοϋδε τρείς Εκ
δόσεις· 1l μΕν πρώτη Εγεινεν Uπ' &.νωνύμου Εν τψ περιοδ. τοϋ έλλην. φι

λολογ. Συλλόγου Κ/πόλεως, 6) Εξ &.γνο)στου &πογράφου, Εν θ-α ύποσημειοην

ται καl γραφαl &πογράφου γενομένου ύπΟ τοϋ" Εν Ετει 186ί Επισκόπου 
Σταγώv, Οστις άνέγvωσε τΟ σιγίλλιοv έκ τοϋ έν τι{> νάρθ-ηκι τοϋ εν Κα-

1 ι Περιοδ. Βuζαντlς τόμ. Β', 11,2 έ. 
2) Περιοδ. 13υζαντίς tόμ. Β', 10, 2 έ. 
;;) Καν-ι:ωωυζ. Α' 260,24-273,8-473,15-511,3 Β' 190,23-228,18-236,11 ~ 254,1 
4 ) Γρηγορ. εκδ. Bonn. Α' 298,6. 
5) Καν-ι:ακοvζ. Β' 356)6 έ. δΟεν 'έπαναλαμ6άνεται κατωτ. Β' 368,14 ι-Β' 380,2 

πάλιν άνευ του βαπτιστικού Ονόματος. 
6 ) 'Ελλη·ν. Φιλολ. Κ/πόλεως τόμ. Γ' (1867) σ. 34 έ. 
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λαμπάkq; βυζανηνοϋ ναοϋ &ναγεγραμμένοu &ντιγράφου· ή δευτέρα UπΟ 
ΠαπαδΟ'rωύλου Κεραμέως έκ παλαωϋ &\'tιγράφου έν Σμυρνα'ίκ<$ κώδικι 
περιεχομένου 1) και ή τρίτη UπΟ κ. CΡούβαλη Εν τίi πολιτικfι έφημερίδι τών 
'Α&ηνών «Καιροl» 2) 00ς αUτΟς ό κ. "Ρούβαλης προφορικώς μοl&νεκοίνου 

Εξ απογράφου παραχωρηθέντος αύτψ ύπΟ τοϋ μακαρίτου Γ. Λαμπάκη, 
δστις Εξέγραψε τΟ σιγγίλιον έχ τοϋ Εν τφ νάρ8ι1κι τοϋ Εν Καλαμπάκq; βυ. 
ζανηνοU ναοϋ αντιγράφου. Φέρεται λοιπΟν έν ταίς διαφόροις ταύταις Εκ
δόσεσι τΟ Οvομα τοU Μονομάχου χατα τCι.ς έξης παραλλαγάς. 

Σύλl •. Κ/πόλεως 

«'Επειδι) ό ΘεοφιJ.έστατος έπίσκο

πος .Σ ταγών ένεφάνισε τfj 1]μών με· 

τριότητι γράμματα του πανσε6άστου οί~ 
κείου τijJ κραται<'ρ και άγίφ ιjμών αϋ

θέJιτη βασιλεΖ 2VΙανουJ)λ τip Παλαιο

λόγφ έπάρχου κυρίου lVΙιχαηλ τοϋ 

JJfονομάχου τοϋ είς κεφαλt}ν εύρι

μέ'J-ιου η]ς χώρας Βλαχίας ... » 

Κατάλ. χειρογ. Εi!αγγελ. Σχολε)ς. 

(( ΈπειΜι ό θεοφιλέστατος έπίσκο .. 

πος Σταγώv ένεφάνισε τιl 1]μών με_ 

τριότητι γράμμα τοV πανσε6άστου οί

κείου τοVκραταιοϋ καί άγίου 1]μCόναV

θέντου βασιλέως έπάρχοv κυρίου J.liι· 

χω]?. μσναχοϋ τσίι εl~ κεφαλ1}v εύ .. 

ρισκομέγου υjς χώρας Βλαχίας ... » 

'Απόγραφ. Λαμπάκη 

, ·Επειδiι δ θεοφιl.έστατος έπίσκοπος Σ ταγών §,•εφάνισε τιί ε)μών με
τριότητι γράμματα τοiί παvσε6άστου οlκείου τij) κραταιip 1]μών αVθέντυ βα~ 
σιλεί κυρίου ]fιχαήλ τού 1lιfονομάχου τοV έπι κεφαJ.1)J' εύρισκομένου τijς 

χώρας ΒJ.αχίας ... » , 
'Εκ τή ... παραθέσεως τών παραλλαγών τούτων προδηλον γίνεται Οτι. ό 

περl οίi δ ~,όγος είς κεφαλi)ν τεταγμένο; τ~ ς χώρας Βλα;ίας "ε;ερε ~Ο 
'ξ' - ~ ' · δ ο' τι καl κατα τΟ &πογραφον Λαμπακη ι-ειπει μεν 
α ιωμα του επαρχου ι . <J <J , c _ 

εν &ρχίj τοϋ κειμένου η λ~ επάρχου, κείται ομως αυrη κατωτερω Ι.J,ο τοιου-
., ~ συμφώνου πρΟς τdς δύο Cί.λλας Εκδόσεις. Όνομαζεται δ' 

τος επαρχος» εκ , , , 
οvτος Μιχαi)λ ό Νf01,0μάχος (καtιi Σύλλ. Κ/πόλεως κ. Λαμπακην ), καtα δ: 

' Σ .. ' ω' δ Μιχαη') μοναχός "Αν δ εν τω άπογράφω του 
τον ιιυρναικον κ . • ~ · • • 
~ταγίΟ~ Εχειτο cκυροϋ ]!laνoυl]J. τοίί Μονομ~χου», δ~ερ ~να τl1 ~κδό
σεί διωρ&ώ8η είς cκυρίου _1'\ΙεχαΎ;λ τοϋ Μ~νομαχου», τ~υτο ., προηλ&ε~ 

' ' ' ω- αύτώ σιγιλλιω μνημονευομενον ονομα του 
εκ συγχύσεως ποος το εν τ ~ • • 

' - Κ - ο" περ οϋτως όρ{}ώς ύπΟ τοϋ Εκδότου 
βασιλέως «_._Wαvου1)λ του ομνηνου,» 

Ε , 1 - Σ '}- εν Σμύρνη, 1877 σ. 68 έ. 
ι} Κατάλογος χειρογράφων υαγγε .ικης χο ,ης, 
:ι) 'Αριθ. 4308, εν 'Αθήναις 29 ΝοεμΒρίου lθΟΟ. 
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έξεδό{}η άντl τοϋ Εν τψ &πογράφφ τού Σ ταγών «11fιχαΎjλ τοϋ Κομνηνού». 

Ούδεμία δ' απομένει &μφιβολία δτι καl 1l γραφη τοϋ Σμυρνα"ίκού κώδ. μσ
γαχοV 11&. Οφείλεται ε'ίς παρανάγνωσιν lιπΟ βιβλιογρι1φου τοίί δρΗοϋ: 11ιJΌ-

11σμάχου. 1 Επιβεβαιοϊίται δε τΟ Οτι έν τiρ πρωτοτύπφ σιγιλλίφ τοϋ οί
κουμενικοϋ πατριάρχου ό επαρχος Εκείνος έκαλείτο Μονομάχος Εκ τών 
kμών σημειώσεων τιΟν έν Μετεώροις Εργασιών μου κατι1 τΟ 1901. Τότε 
δηλαδ1l, ώς πρΟ Ετών 8χω &νακοινώσει, 1) εΟρον έν τfι μονfl τfι έπιλεγο
μένιι τοU Βαρλαδμ αύτΟ τοϋτn τΟ πρωτότυπον σιγίλλιον τοϊi Ί\ντωνί.ου, 
εξ ού Εγένετο τΟ έν τψ νάρ&ηκι τσϋ έv Καλαμπάκq. ναοίί &ναγεγραμμέ
vον &ντίγραφον, έκ τfjς ύγρασίας κατεστραμμένον· έν μι([. Ομως τών περι· 

κοπών δ.ς Εξέγραψα του σιγιλλίου φέρεται: «άπερ ό πανσέβαστος κiιρ Μι
χαηλ επαρχος ό Μονομάχος οίκειο-θελώς &φιέρωσε.» ··Όθεν οUδεμία μένει 

&μφιβολία περl toU Ονόματος τού επάρχου. 

'Εξ Ciλλου σ1Jνοδικ0ν γράμμα τοϋ μητροπολί.του Λαρίσσης 'Α ντωνίου 

εσχάτως δημοσιευftέv, &χρόνιστον, &ναχθΕν δΕ είς τα μέσα περίπου tοϋ 

ΙΔ' αlώνος, εμμέσως αναφέρει τΟν ημέτερον επαρχον. 2
) Κατα πρώτον δια 

τ!ιν χρονολόγησιν τοϋ γράμματος τούτου πρέπει να διασαφη3<0σιν ση

μι:ίά ι:ινα. 

'Αμφισβήτησις ύπfiρχεν ώς πρΟς τα ορια τών κτημάτων τοU μονυ

δρίοu Παναγίας τfjς Καλογηριανfις επικεκλημένης, κΕιμένης δΕ παρι:Χ τα 

Τρίχκαλα. 3) Ό Μητροπολί~ης λοιπΟν Λαρίσσης 'Αντώνιος μετU. τοϋ f:πι-
' ... - ' ~ ' - :> , '(J ~ ' , ' σκοπου Σταγων και tινωv «απο των αρχοντων» μετε η επι τοπου προς 

εξέτασιν τών δικαίων τfiς μονijς. Ή Εξέτασις αϋι:η περιέλαβε τα εξης 

τρίι~ κεφάλαια: α) περ'ι τών όρίωv τοϋ τόπου τοϋ καλουμένου Γουλίνου 

καl της Μονης Καλογηριανης. β) περ'ι τc'Ον Ορίων τοίi τόπου τοϋ ~y αλέα 

καl τf\ς μοvης. γ) περl ιών όρίων τοϋ χωρίου τ:ης Σαμοσάδος καl Κα

λοytριανης. "Εν τfj άναλύσει τών ζητημάτων τοϋ δευτέρου κεφαλαίου Εγεινε 

μνεία &λλης προγενεσcέρu:ς Επιτοπίου Εξετάσεως τών Ορίων oy αλέα και 
Καλογηριανης Επί τών ήμερών τοϋ δεσπό-:;οu Στεφάνου Γαβριηλοπούλου. 

''Έχομεν λοιπΟν εντεϋ3-εν &.νώταtον χρονολογικΟν Οριοv τΟ Εκ τών &νω~ 

τέρω γνωστΟν γενόμενον ετο; τfις τελευτης τοϋ Γαβριηλοπούλου ΣτεφάΝ 

νου τr\ Fcr): ! :3iJ3· t(n'iτ:oυ του Ετους νεωτέρα πρέπει να εΙ ναι ή UπΟ τοU 

-----~---

1 ) Δελτίον της Ίστορ. 'Εθνολογ. Έταιρ. τόμ. Ζ' σ. 173. 
~) Περιοδ. Βυζαντ~ς τόμ. Β', 62 έ. 
1 } Δύο χωρία σ1Ίμερον Καλογριανά ύ:τάρχουσιν έν τfi Δυτ. Θεσι:Jαλίq., τΟ μΕν παρά 

τόν ΚλινοGόν, τΟ δΕ πu.ρδ. τΟν Πcί.μισσον, Ν. Γεωργtάδου, Θεσσαλία, έν 'Αθ-ήναις 1880, 
σ. 302,310. 
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Λαρίσσης Άντωνίοu 
' έπί τft ό~-τ.tοίg καl τΟ 

γος, έξεδόδη. 

ά~να~ηφδείσα έ~έτασις tώv δικαίων Καλοyηριανfίς, 
οικειον συνοδικον γράμμα, τΟ περi οί) 1lμίν ό Ι.ό-

'Εν τιj) _γράμμα: ι τούτφ_ λέγεται iiτι ο[ Βοδεσiiδες 1) ( ~&δελφοl Βοδέση) 
οί δι~κδικου:rες ,κτηματα της Κα/.ογηριανijς έ'καμαv τοUς μονuχοUς ν&να
φερ&ωσιν ~.εις τον κραrαιΟν χαl &γιον ι}μών αU&έντην καl βασιλέα εύ~ 
ρισκόμεvον Εν τfί "'Αρτ[n] (λέγ]ονrες τα περl τών τοιούι:ων Βοδεσάδων 
καl τψ περιποfJήτφ γαμβρι{) τοίi κραταιοϋ καl άγίου ήμών αύδέντου καl 
~ασι~έως τι{), μεγάλcρ δ ο μ[ εστίκcρ· &ν ]ατεδείσης δ8 .τfίς τοιαύτης ύποδέσεως 
εις την περιεχουσαν χεφαλfιv τΟν πανσέβαστοv έ'παρχοv Εγραψεν ό τοιου

τος πρΟς τΟν οίκείον τψ κρα[rαιψJ καl c'iγίcρ 1}μ(ώv α]Lrδένrη καl βασιλεt 
κiιρ Γεώργιον 'Αττουέμην τΟν Μοvομάχον τΟν αϋτάδελφον .αUτοϋ (' _ 
δ, , · απε 
ημει γαρ τΟ τηνικαί'ίτα ή μετριότης {ιμ{δν είς τΟ Λυκοστ[όιιιο]ν) 0 λ 'β , , πως 

συμπαρα α n αρχιερείς καl ποιήσηται τοπικijν τr1 v έπισcασίαv καl Εξ' _ 
Ύ , . uα 

ση~. ποσι:ρ;ψασα δΕ τοϋ Λuκοστομίου η μετριότης ήμ[ών χαi] τα περl 
tο~ι:ο~ γν~ρ-ισ~'σα &κ~ιβ~ς c παρ' αύτοϋ, εμφαvισδείσης καi τfjς γρ(u:φΥj]ς 
κ~ι συν αυτφ αμα και τφ ιερωcάcφ Ε:πισκόπφ Σταγών .... &πελδόντες κατΟ: 
τον τόπον ... ήρξάμε&α τfϊς έξετάσεως». 

~Επειδη ή άποστολη τοϋ 'Αντωνίου έ'γεινε κατ' 8vτολ1)ν τοίί βασιλέως 
ε~ρι~κομέν~υ τότ~ έv "Αρη], έ'πεται Οτι καl τΟ ίσrορικΟν τοϋτο γεγονΟς 
τη~ επιδημιuς του ;3ασιλέως έν 'Άρτη &νακτέον χοονολογικώc είς α' ' 

, 1333 " ' , - τ μετα 
το ετη. Γινωσκομεν δ' Οτι τΟ ιiμέτερον Εγγραφοv ώς άπολυ{:}Εv «μηvl 
Ίουνίι:ρ, ενδικτιώvος όγδόης» 1~&ν1lκη η είς τό Ε-cος 1340 ,, ~ , 13c-
~ _ ~ , ~ • η εις το ,)b, 
α:οu 'ειναι γνωστοv εξ Ciλλου Οτι η &ρχιερατεία tοϋ ήμετέροu 'Αντωνίου 
δεν δυνατ~ι χρονολογικώς v-t παραtα&ίi πέραν τού Ετοuς. 1367 Οτε ό μη-
τροπολιτικος -Βρόνος κατείχετο ίιπΟ τοίί Νείλου 2J "'Ωστε ,η" ' δ ' -, ~ " . ,πι ημια του 

βασιλεως εν Αρτn πρέπει ν&ναζητηθfi έν τοΙς Ιiτεσι 1333-1355, 1κ τού
του δf:. -&α καταδηλω-θft καl τίς fι·ω ό βασιλεUς ούτοc. 

'Εκ tών βυζαντινών ίστορικώv είναι γνωστΟν Οτι- Εκ τώv έν Κ/πόλει 
β~σιλευσ,άντω:, Εξαίρεται Οτι «dπΟ γcΧρ τώv Κομνηνοίi τοϋ Μανουfιλ βασιΜ 
λεως. χρονων αχρις 'Ανδρονίκου τών Παλαιολόγων τοv δευτέρου βασιλέως 
( = Ανδρονίκου Γ') i!τερος βασιλεuς οuκ έπεδήμησεν αuτοίς (τοίς ~σπερίοις 
'Ηπ~ιρ~ταις, καl ~Ακαρvάσι 3

} επομένως δΕν δύναται να γείνη λόγος περl επι~ 
δη μιας ημετερου βασιλέως έν ''Αρτη κατ α την άvωτέρω τε-θεί Jαν χρονικfιv πε-

1
) Αίιτόθ. Β', 63, 7 έ. 

:)) ''f;.δέ ΕπιγραφΊ)Υ παρά Heuzey-Dauπιet l\ίiss. Maced. παοαρτήμ Νο 229 
.n.αΝακουζ. Α' 498, 22. " · • 
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ρίοδον εί μη περl 'Ανδρονίκου Γ' Παλαιολόγου, βασιλει:σαντος μεταξV τώV 
F:τιίJν 1328-1341 καl τών διαδόχων του 'Ιωάννου Ε' Παλαιολόγου κctl 
'Ιωάννου τοϋ G' Καντάκσυζηνοϋ. 'Εκ τιίJν τριών τούτων Qηnlν έπιδημίαν 
(tί πηγαl &.ναφέρουσιν Εν "Αι,τη μόνον τ1Ίν τοϋ 'Αv,δρον,ίχ.ου Γ'. ,'Επ~ιδ-~ 
δ ' c ' ' cι ιον η' μ& ν αU&ένη]V χαl [3ασιλέα» δεν δυναται να νοηται 
ε υπο τον «αγ 

ω-,, Σε'ρΙ'ων οϊτινεc l]ot.αv τότε 'Ηπείρου καl Θεσσαλίας, 00ς έξηγείtαι 
ι ι ς τ iJ ' - ~ • \ 

, πσέπει διCι. τοϋτο ώ,.. βέβαιον να δεωρη-θη Οtι πρόχ.ειται περι 
κατωτερω, " ~ ~ • , 
'Ανδρονίκου τοϋ Γ' έν τiρ συνοδιιtό'.? τοϋ 'Αντωνίσυ γράμματι. Πραγματι 
δΕ )tαtCt τΟ 1338 <:οί παρΟ: 'Ακαρνάσι μη βουλόμενοι δουλεύειν βασιλεί. .. 

'λ - Ί I ~ "Αοταν μέν, η τfις 1 Ακαρνανίας ώς παριJ. κεφα αιον των πο ,εων εστι, 
Νt;όλαος ό Βασιλίτζης κατέσχεν cϊμα Καβασίλq. &ποστ1Ίσας βασιλέως,)) 

1
) 

~ΒασιλεUς δΕ επεl~ επύ3ετο περl τών κατ(} τ1lν 'Ακαρνανίαν,στρατεύειν μΕν 
αύτΟς ού/{ (iJετο δείv τΟ νυν εχον ε;'!. αύτούς, 11δη περl Εχβολιiς τοϋ φ&ι
νοπώρσυ Ον~ος. 'Ιωάνν.ην δΕ ".\γγελον τUν πιγκέρνην &μα 1\iονομάχ~ έκέ
λευσεν άναλαβόντα στρατιι'r.ν χωρείν έπl 'Αιωρνανίαν κ&κεί διαχειμαζειν .. 

' ' ·λ" 2) Ο" dμα δΕ ηρι καl ό βασιλεUς Πα\'στραω~ επt Αχαρνανιαν η liE.~ - υτ~ 
λοιπΟν τ& 1339 ·Ανδρόνικος ό Γ' ηρξατο ;ωλιορκ(ας τών Cιποστασων πο
λεων. «Β,ασιλεUς δΕ "Αρταν έπολιόρκει αϋτΟς παρών.> 3

) τα κατΟ: την πο
λιορκίαν ταύτης διό. μακρών περιγράφει ο ΚC<ντακουζηνός. Τέλος δβ Χ~
ρις ε'ίς τό.ς διπλωματικΟ:ς ενεργείας του μετ&. τοϋ βασιλέως συστρατευομε· 
νου μεγάλου δομεστίκου 'Ιωάννου Κανταχ<:'υζηνου οί ~ Αρταίοι «ε'ίσεδέ
ξαντο βασιλέα καl τi]ν Ciλλην στρατιάν, τ1)ν πόλιν παραδόντες», 4

) δ δΕ 
' λ') ' • 5) Ο" δ ~ασιλεUς 'Ανδρόνικος Γ' «δια τi1ν νοσον κατα ε~ειπτο εκει.') υτω υ-

νάμε&α πλήρως τα λεγόμενα Εν τψ συνοδικφ τοϋ Άντωνίου γράμματι vα 
προσαρμόσωμεν είς τCι ύπΟ του Καντακουζηvοίi παραδιδόμενα, ητcι Οτι 
Επιδημία τοϋ ~άγίου ήμών αύfiέvτου καi. βασιλέως» Εν "Αρτη πρέπει να 
voηfloiϊ ή κατCt τΟ Stoς 1339 διαμονi1 τοίi Άνδρονίκου Γ' Εν τίJ πόλει 
Εκείνη, νοσήσαντος c:έκ της κακοπα3είας τfις κατα tl)ν στρατείαν, μάλι-

' ~ '_cι 6) "Ε " ' ο ευόμε στα δΕ καl δι& τών Cιέρων την αηυειαν.» πειτα οτι ο μνημ ν · 

νος Εν τψ γρά-μματι μέγας δομέστικος δΕν δύναται να είναι Cf.λλος 11 ό 
συνοδεύων τΟν βασιλέα μέγας τότε δομέστικος, Επειτα δΕ καl αίιτοκρά-

1 ) Κανιακουζ. Α' 509, 10 έ. 
11) Κα1ιτακουζ. Α' 1 510,23 έ. 

') Αvτόθ. Α 512,6. 
') Αυτόθ. Α' 525,8. 
δ) Αlιτόθ. Α' 525,21. 
') Αυτόθ. Α' 525,11. 
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τωρ, Ίωάννης Καντακουζηνός. Δυσκολtαν τινU εί; τοtαύτην Εκδοχην Εκ 

πψδτης Ο ψ~:.~; παρέχει τΟ Ε\' rψ συνοδική) γράμμα τι λεγόμενον Ο τι ό μέ· 
γας δομέστικος fιτο γαμ6ρ0ς τοϋ β·ωιλέω;, &φΓJU, ώ; γνωστόν, ό 'Ιωάν 

~'ης ΚανrακουζηνΟς δΕν συνεδέετο διιi τοιαύτης συγγενικijς σχέσεccς πρΟς 

Ανδρόνικον τΟν Γ'. Τοίi δv6μιηο; γι1μ!Jρός, πλl1ν τώv γνωσrών σημα

σι(ίιν, εχομεν ν/t καταλέξηψε•· Κ(Λ την έξijς: γαμ6ρ0ς=κηδεστή;, affinis, 
f1ν σημασία ν &νέπτυξε κu:i Ει' τ[Ι λαcινικfi ιl λέξις geneι·. 1 ) "'Οrαν δ· 

εχωμεv ύπ' Οψιν δτι ό τοϋ Ίωάν. Καντψωuζηνοϋ υίΟς U Ματltαϊος Εvυιι
φεύ{}η &vχομένου τοϋ 1340 (χειμrtlν) τΤ1ν πρφcεξαδέλφην 'Ανδρονίιωυ Γ, 
11 τ οι. τ11 ν ι':Ι υγrιcέρα τ:οϋ δε σ πόωυ Δ η μ η cρίου, 2) -ιt.t. F:ξη ytl σ ω μεν _ εύκόλως 

διαri Εν τή} συ••οδική} τοU 'Ανrωνίοu γριiμμιιτι τψ ·c1.πολυΗέντι κατ' Ίού· 

νιον tοϋ 1340 ό μέγα; δομέσcικο; καλεϊ.rαι γrχμβρΟς ωϋ βασιλέως, 1iτοι 

συμπέν{tερος αύτοU. 

"'λς Επανέλθωμεν 1)δη είς τΟν επaρχον Βλαχίας. 

Έ~ του συvοδικοϋ yράμμαω:;: μαvltάνομεν δcι ή δπό3εσις Καλογη

ριαvη:; &νεcέltη Rv "Aρtn δπΟ rοϋ βr:ιaιλέω; Άνhρονίκου Γ' πρΟς διεξα

γωγi}V «είς ti'jv περιέχουσιη' κεφαλt]ν, τΟν πανσέβασων Rπrφχον.» ΤΙ Επαρ

χία χαl τΟ Οvομιι rοϋ Επιiρχοu παραμένουσιν οϋrω; &καltόρισcα.. 'Εμμέ

σως· δμως διαγινώσκομεν αίJtόν. Διότι δ Εν ~Άρη] μετ(Ι τοϋ βασιλέως 

διαμέιrων '<πανσέβασrος f:παρχος» (λέγει. τΟ συνοδικ(Η• γράμμα), μt~J δυνά

μενος, φσί\•ετω, ν&πομακρυν8-ϋ τfΊς 'Ί\ρrης, 8γραψε urρΟς τΟν ο'ίκείον τώ 

κριηαιψ κα{ άγί.φ {!μfi)ν αϋ8έvτη καl βασιλεί κUρ Γεώργιο ν • Α ηουέμη~ 
τΟν Μονομάχον τΟν ηUcάδελφον αύrοϋ» Ωπως Εξετάσυ Επl τόπου ηΊv Uπό-

Ί Κ λ • 3 'Ο 'β " 1 εσιν α σγηριανης. ) «παν σε αστος επαρχος» λοιπΟν Εκαλείτο Μ ο. 

νομ<:ίχος, η Ωf Επαρχία αUτοϋ ήτα Εν Θεσσαλίq;, άφοϋ εlς ηΊν δικαιοδοσία-\' 

αUτοϋ παρεπέμφΗη ή ύπόΗεσις Καλογηρωνίις. ΕΙς τΟ σημείον τοϋτο ό 

ίστορικΟς ΚιΗ•τακουζηνΟς_ κal τΟ συιrοδι.κΟν γράμμα 'Αντωνίου συμπλη

ροϋσιν &λλήλους. Διόη πρΟς τί παρέμενεν Εν 'Άρτn δ Επαρχος Θεσσα

λία:;; Μονομι:ίχος μεrcl τοϋ βασιλέως δΕν λέγεται Εν τψ συνοδική) γράμματι, 

τΟ διδάσκει δμως δ Καnακουζηνός. 

Ά νωcέρω ε'ίδομεν δ τι δ βασιλεUς καηt τΟ φι'tινότrωρον 1338<< 'Ιωάν

νηv ... 'Άγγελον τΟν ΠΙγl'{έρνην &μα Μονομάχφ Εκέλευσε &ναλαβόντα στρα-

1
) Ίδi: 'Άνιιης Πομ.ιιηνijς ΆλεξιΟ.ς έκδ. Bonn. τόμ. Β' 473 σημείωσι·ν τοU Ducange. 

2) Κω•τακουζ. Α' 534,20 έ. 

:) ::ερL .τω~· ~l.~είων τ:~ϋ 1.\α.σιλέως Ι.δΕ: Σ. Π Λάμπρου, Ν. Έλληνομνημ. 4,194· ση_ 
μειω δε κα~ το εξιις χωριον χαρακτηρισηκόν της σημασίας της λέξεως, ΟπερεύροΙ' έν 

λcta et Dιplonιata nιediί aeviτδμ. 4,347 «έκ γένους fιμιν οlκειουμένου ε'ίτε:καi μ11"'· 

11 
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τιάν χωρείν Ε:πl 'Ακαρνανίαν κ&κεί διαχειμάζέιν &μα μΕ\• ταίς lιπΟ βασι

λέα τελούσαις Ετι πόλεσι δύναμιν παρέχοντας καl δέει τοϋ μη συναφίστα· 

σ3αι ταί; <Χλλαι;». 'Έπειτα δvφ δΕν Ε:γvωρίζομεν Βκ τοϋ Καντακ. ύπΟ τίνα 

ίδιότητα άπεστάλη ό Μονομάχος τΟ φ8ινόπωρον τοϋ 1338 εlς Άκαρνα · 

νίαν, fίδη Εκ τuU σuνοδικσϋ γράμματος μαν-θάνομεν δη ώς Ε:παρχος Θεσ

σαλίας. 

Ό πλήρης αϋτοϋ τίτλος φέρεται οϋτω : η περιέχουσα κεφαλή, ό πανσέ

βαστος έπαρχος. ·Άv καL Εν τψ κεφαλαίφ τούτφ περl τσϋ διοικητικοϋ όργα

νισμοϋ τών Βυζαντινών αL βυζανηολογικαt σπουδαi δΕν ε'ίνΗι πολιJ προ

ηγμένοι, δυνάμεθα Εντούrοις προχείρως· να σημειώσωμεν Εντaϋ8α σχετικώς 

πρΟς τΟν ήμέτερον Επαρχον σημάvτικάς τινας παρατηρήσεις. Διατl ό πανσέ

βαστος επαρχος Επιλέγεται Εvταίίδα περιέχουσα κεφάλ1]; <Ι Ο τι έv τfι ·Δυτ. Θεσ

σαλίq. κατΟ: τΟν ΙΔ' αίώνα Εχομεν την κεφαλην Σταγών, έδρεύοντα έν τοίς 

μεσαιων.ικοίς Σταγοίς, έγινώσχομεν έκ διαφόρων γραμμάτων. Οϋτω έν προσ

τάγματι τοϋ Σέρβου ΣυμεΟΟν Οϋρεση φέρεται: «τi)ς κατα καιρόν είιρισκο

μένης κεφαλi)ς Σταγών,» 1) χαί: «ό κατι1 τΟν καιρΟν αύτΟν είιρισκόμενος κε

φαλiι Σ ταγών ό Όρφανο"ίωάννης έχείνος κiιρ Θεόδωρος» 2)· έv έτέρφ δε έχ

κλησιαστικψ γράμματι έκδο8έντι μΕν μετα χάσματος,άσφαλώς Ομως οϋrω συu

πληρωτέου: «κεφαλατιχ.εύονcος παvuπερσεβάστοu κUρ Στεφάνου του Κ,ιρέση 

εν τ ψ -&εοφρουρήτφ [ κάστρφ τών Σ ταγών]. 3) 'Αλλ' εLς τίνα διοικητοοΊv σχέ 

σι ν εUρίσχοντο κατιi τΟν ΙΔ' αlώνα, έπl τών Παλαιολόγων, ή κεφαλη 

καt ή περιέχουσα κεφαλή; Τοϋτο διδασκόμεθ-α έκ διδασκαλικοι; χωρίου εν 

τινι έκ Μυστρά χρυσοβούλλφ τοϋ αUτοκράωρος Μιχαfιλ Θ· τοϋ Παλαιο

λόγου 8τους 1318 f:χ,οντος ώδε: «Και οϋτε παρ& τών κrttιt καιροVς ευ

ρισκομένων εlς καθ-ολικiJν καl περιέχουσαν κεφαλην τfjς κατc1 η)ν Πελο

Πόννησον πάσης χώρας καl ·τώv κάστρων τfjς βασιλείας μου ο1Jτε παρά 

(τινος Ciλλου τών έν αύτfι κατ α τόπους κεφαλατικευόvτων ... ύποστήσεται .. :) 4 

'Εντεϋ3-εν λοιrτΟν γίνεται πρόδηλοv δτι αί μΕ:v κεφαλαl έκεφαλατίκευον 

κατ α τόπους, έν το ίς κατ α τόπους φρουρίοις, αί δε περιέχουσαι κεφαλαt 

f}δρευον έv φρουρίφ τ ψ πρωτεύον τι πάσης της χώρας, ύπΟ τούτους δ' 

Uπήγοvτο διοικητικώς α'!. κα8' Εκαστον κεφαλαί. "Ας έφαρμόσωμεv τώρα 

το &ναμφισβήτητον τοϋτο δίδαγμα έπl τijς θ,σσαλίας. Ό 1]μέτερος ~παρ. 

χο; Μονομάχοc: flδρευε λοιπΟν εν τινι πρωτεύοντι της Θεσσαλίας κάστρφ 

1 ) Περιοδ. Βυζαντlς Β', 90,3. 
1 ) Αfιτόθ. Β', 91,12. 
3 ) Αύτόθ. Β', 28,10. 
') Περωδ. Βuζαντlς Α', 546. 
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καl ύπΟ τοϋων ύπ1lγονω δισικηrικcίJς αί καη1 τόπους κFφαΛαι, ως ή Στα

γώv κ. λ. '\.Ποίον δΕ να ilτo dρά γε τό πρωτείίον τοUτο κάστρον ; 

~Επειδfι ό ~&δελφΟς τοϋ έπάρχο1' Γεώργιος Μονομάχος φέρων τόν τι

μητικΟν τίτλον τοϋ οlκείου «τψ κραταιψ καl άγίφ ήμών αU-θέvτu καl βα· 

σιλεί>) φαίνεται έκ τοϋ σuνοδικοίί γράμματος ώς &ντιπροσωπεύων έν Θεσ

σαλίq. τΟν ά:ι:ελδόνrα εLς •Άρταν ειταρχον, διέμε\·ε δ' έν Λαρίσση, &.φοϋ 

Εκεί τΟν σuνήντησεν έπανελθ-ι1ν έκ Λυκοιrωμίου δ μψροπολίτης 'Αντώ

νιος καl έκεί μετ' αUτοϋ προφορικf"ί>ς συνεννοιl3ΙJ περl ηϊς περαιτέρω έξ

ετάσεως τfjς Uπο{}έσεω; Καλογηριανfjς, είκάζω δτι 1l Λάρισσα Υjτο τότε 

κατα τΟ 1339 τΟ πρωτεUον κάστρον τijc; Επαρχίας Θεσσαλίας, δπου ή Εδρα 

τής περιεχούσης κεφαλijς 1). 

Ή περιέχουσα κεφαλη Θεσσαλίας, n Μονομάχος, καλείται έπαρχος. 

Τοϋω σuvιj.δει πρΟς την ε'ίδησιv τοU ίστορικσίi Καvτακουζηνοϋ~ δστις βα

σιλε-lις έν Διδυμοrείχφ τψ 1341 «πρεσβείαv πέπομφεν» πρΟς τΟν τότε 

<<Επαρχον τΟν Μονομάχον έπιτρο;τεύοντα Θεσσαλίας» «αLτίας έαυτΟν έπi 

τ:·;ϊς γεγενημένοις (iπσλύων,_~~ώς οUκ dπό γνώμης έπιβούλου καl πονηράς, 

οUδ' έπι-θυμίg τιμfις βασιλικfις :τα τοιαϋτα νεωτερισ-δείη, dλλ' UπΟ τών έν 

Βυζαντίφ πόλεμον &κ1lρυκ-cον έξενεγκόντων κατ' αύτοU ... ». 2 ) Ούδεμία &μ· 

φιβολία, νομίζομεν, &πομένει περl,_τοϋ ταύτισμοϋ τοϋ έν τψ συνuδικψ γράμ~ 

ματι μνημονευομένου τφ 1339 πανσε~άστου επάρχου, τijς περιεχούσης 

κεφαλijς Θεσσαλίας Μονομάχου, πρΟς τΟν έπιτροπεύοντα Θεσσαλίας fπαρ

χον rΟι· Μονομάχον κατ& τΟ 1341. Μετα τfιν έπιτυχη δηλαδη fκβασιν της 

κατα τών στασιαπάνtων "Ηπειρωτών στρατείας 'Ανδρονίκου τοϊi Γ' δ 

ταύτης μετασχι1v f:παρχος Θεσσαλίας, _δ Μονομιίχος, έπα.νfϊκεν είς τα 'ίδια, 

εL; Λάρισσα\', δπου παρέμενεν ώς περιέχουσα κεφαλη J.σφ;τλώς μέχρι rοϋ 

!!τους 1342. τα μεtαξu δηλαδl] τώv ltών 1341-1342 πολιτικa γεγονότα 

σηνεπήγαγον τi1v &πομάκρυνσιν έκ Θεσσαλίας τοίί Επάρχου Μονομάχου 

καl τ:f]ν άντικατάστασιν αlιτοϋ δι~ άλλου. 

Άφ' ή; δηλονιJτι Άνδρόνικον τΟν Γ' d.πο&ανόντιι. rfi 15 'Ιουνίου 

1341 διεδέχ/Jη Ω &νtlλικος υlός του Ίωάvι•ης Ε', τt)ν δΕ &ντιβασιλείαν flρ

πασεν εκ τών dσθ-ενών χειριί>ν :της βασιλίσσης "Αννης ό μέγας δομέστι

κος Ίωάvνης ΚαντακουζηνΌς καl τ1J 26 'Οκτωβρίου άνηγορεύετο αUτο. 

κράtωρ έν Διδιψοτεfχφ, έν φ έν Κjπόλει έστέφεrο αίιτοκράτωρ ό νόμιμος 

διάδοχος Ίωάννης δ Ε', ή έλληνικfj uUτοκρατορία διεσπc.ίσθ-η εLς δύο, 

1
) Ίδε καl. τα επ· εμου διαληφθέντα τελευταίον εν Σ. Λάμπρου, llαλαιολόγεια και 

Πελοποννησιακό. τόμ. Β', σ. μα'. 
2

) Κανταχουζ. Β'~ 191~ σ. έ. 
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τών μΕν συνταχθ-έντων πρΟ; τΟ νόμιμον χα&εσrώς, τάΊν δΕ πρΟ; τΩν Καν

τακουζηνόν. ~ο Επαρχ()ς Μονομάχο; σuγ;.tι.ιrαλέγεrαι μεtαξU tίί)ν μεινάνrων 

πισrιί>ν είς τα δικαιώματα τfι; βασιλιχιϊς τών Παλαιολόγων οίκογενείας. 

CΌτε δΕ δωρχοίΙνtο; τοU 1341 επεμψεν ό ΚανταχουζηνΟς πρΟ::; τΟν Μο

νομάχον είς Θεσσαλίαν πρεσβεία.ν, &:; &\•ωτέρω ε'ίπnμεν, οίονεl δοκιμιίtων 

τΤιν συντηρητικότητα τοϋ επάρχου, c:Επαρχσς μ8ν uύv οUτε τiιv πρεσβείαν 

προσεδέξατο, οVτ. εUθUς πρός πόλεμον (καr<~ Καντακουζη\'Οϋ) έχιν1'ιttη, dλλCι 

την χοινωνίαν μόνον &.πηγόρευεν>. 1) Τό έπόμεvον ετος 1342 ·οrε ό Καιι

τακουζηvόc: dπεπειράτο τοϋ Μελε\•ίχου, ό Επαρχος Μονομιiχο.ς χαrι~ πiiσav 

πιtlανότηrα &.ναγκιωΟεi.ς νlι. καrιι.:λίπη την dρχi]ν τfις Θεσσαλίας UπΟ τ<iJν 

Θεσσαλών, συμπαt}ώς ΒχUντων πρΟς ΚαvτακουζηνΟν ('ίδε κατωτ.), κατηφεύγει 

πρΟς τούς συνησπισμένους έχ3ροiις τοU Καvταχουζηvοϋ εLς Σέρριις. Τφ 

1343 ε1σηγήσει, &ς εlχιiζω, τού ηγέrου της UπΕρ τών Παλαιολόγων μερί~ 

δος μεγάλου δοuχΟς 'Α;τοκαύχου, Οσrις μετ ι~ σrόλuυ κατέπλευσεν Ε χ Βυζα"·

τίου ε1ς Θεσσαλονίκη ν, δπως τiΊν .ίLερισώση τιϊJν χειριί)ν τοϋ Καντακουζ11νοίϊ, 

προαχ3εlς εLς τΟ &ξίωμα τοϋ μεγάλου κοντοσrαύλου δ πρώην Επι~ρχος 

Μιχαijλ Μονομάχος διορίζεται «Ciρχων » Θεσσαλονίχιις. 2) Καl ταϋτ1ι μΕν 

περl τοϋ έπάρχου Μονομάχου τοU χαrαλαβόvτος τfιv Θεσσαλίην έv Ονό

ματι τού βασιλέως Άνδρονίκου τοϋ Γ Ό 

"'Ε χ τι ν ων δεδομένων συνάγομεν δ τι είς τUς πολιτι χUς μεταβολιlς τfις 

έποχfiς Εκείνης οUκ Ολίγον ένεργόν μέρος έλιiμβαvον ύπ8ρ τοιJτιω 11 Εκεί~ 

νου τοϋ .καθεστώτος καl αί μοναί, ol μοναχοί. Οϋτω τψ 13J3 κατU την 

κατ& Θεσσαλίας Βχστρατείαν 'Ανδρονίκου τοϋ Γ' δ fiγούμενος Μακιiριος 

καi οί μοναχοl. της παρit τα Τvίκχα/ω μοvfις Ζοβλαvτίων ((Εφιiνησαν Επι

μελείς καt πρόδυμοι χαi συνεργοl είς τΟ γενέσftαι τΟ χιίστρον τών Τρικ

κάλων εLς την ύπuταγηv καl ύποχειριότηrα τf]ς βασιλείας (Άvδρονίχου τοϋ 

Γ')».') Όμοίως δε βραδύrερον τiρ 1358, δτε δ Σέρβuς Συμεwv Οϋρεσης 

κατέλαβε τα Τρίκχαλα ot αUrol μονι.ιχοi «Εσπευσαν ΚΗl [σι•νήργη}σαν τό 

κατό. πάσαν 1σχUν καl δύναμιν αUtG)v είς τΟ [γενέσ{}αι] τiιν φuσικ{Jν t~ου 

κληρονομίαν τι( Τρίκκα[λα εl.ς ηΊν] δουλnσιJvη" καΙ Uποτ-αγiιν της βασι

λείας μου» )4). 

1) Καντακουζ. Β', 191, 16 έ. 
~) Οίίτος δ ήμέτερος Μιχα+ιλ Μονομάχος σφαλερώς καλείται UπΟ μΕν Ν. Γεωργιά

δοv, Θεσσαλία, Άθήναι 1880, σ. 137 Μονομαχάτος, Uπό δf. Δ. Τσοποτοi·, Γη και ΓεωργοL 
Θεσσαλίας, Εν Βόλι:ρ 1912, σ. 8 'Ιωάννης Μονομάχος. 

8 ) Περιοδ. Βυζαντlς Β', 56, 2. 
4) Αύτόθ. Β', 73, 4. 
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Κατό: δΕ τΟν χρόνον της Ει• Θεσσαλίq: διαμονf]ς τοι', περl ή; ε'ίπομεν 

άνωτέρ(ό, τοίi 1333, 1) ό βασιλεlις 'Ανδρό\•ιχος, ώ; μεrit τρία Εcη κατι:Χ 
τΟν χρόνόν τijς έν ~Α χαρνrι:νίq: δωμοviϊς του, Επέδειξε πρΟς τοU; Θεσσα

λοU; πολλην φιλοτιμίαν, πολλοUς εUΙ"ργεrήσας. ΟUτω οί άνωτέρω μνημο· 

νευΗέντες Βοδεσάδες «κατΛ τΟν Κ<ιψόν της επιδημίά; τοU κρατωοϋ και 

άγίου ήμώv αU{}έvrou καl βασιλέως εUεργετηθέντες καΙ αUτΟν τ-Ον τόπον 
τοϋ eΥαλέα ... ού διηνώχλουv τοU; μο"αχοU.; (Καλογηριανfις).ι. 2

) Αί πα
ραχωρ1lσεις αύται έγίvοντο διf! βω:τιλικών «προσrαγμάτων», περl ών Υ:_ίδf: 
κατωτέρω. 'Ομο(ως τόrε (1333) Μιχαλάκης τι: <διa προστάγματος> ί'λαβε 
χαψ(iφιόν τι παρι1 την μονιlv άy. ι~εΎ>ργίου t(7n• Ζαβλαντίων «έλ3όvτος 
τοϋ άοιδίμου βασιλέως έκείνου τοϋ Πrιλrιωλόγου (ε1ς τρίκχα-'.α).ι. 3

) Ένφ 
δf: χα τ' n.Uu1ς τι1ς ήμέρπς τijς ~ν Θεσe5αλίQ -διαμοvfiς του ό βασιλεUς είς 

τόσουc; ίδιcδτrις προστάγματα έχορήγησF, οί τοσοUωv προflύμω:;; συντρέ
ξαντ-ες τ-Ον βιΥ.σιλέ(ι εl.c τ-i1ν άνάχτησιν τών Τρικκάλω\• μοΙ•αχοl τής μovijς 

Ζαβλαντίων μόνον μεη! τρι.ετίαv (1336) Βπέrυχnv ν.'ι λάβωσι χρυσόβουλ~ 

λον βασιλι.κι\ν ύπΕρ τ(ίJν δικαίων τiiς μονfiς αUτrίη·. 4) Ταυτοχρόνως (τψ 
1336) δ Επίσκοπο; ~ταγιίιν μεr?t 'κληρικrΟν τfι; έπισκοπfι; του &πηλ8εν 
εις Κ/πολιv Ωπως τύχωσι «χρυσοβούλλου βεβrιιωrιχοϋ τ('ΟV προσόντων τίi 

άγιωτάτη έπισκοπfj Σταγc'Ον», περl οίί χω;ωrέρω όμιλοϋμεv. 

• Αφοϋ τψ 1342, ώ:;; &νωτέρω ε'ίπομεν, Εξεδιώχ3η ύπΟ τών Θεσσαλ{Ον 
ό Επαρχος Μιχαηλ Μονομάχος, o'L Θεσσαλοl Εσrειλαν πρέσβεις πρΟ; τΟν 
βαπιλέα 'Ιωάvνην ΚανταχουζηνΟν περ\ Σέρρας εύρισχόμενοv ((καλοUντες βα
σιλέα καl δεόμενοι άρχει ν σφών». 5) Ό δΕ Ί(οάννης Καvτ-αχουζηvΟς άπllν
τησε τότε Οrι, Βπειγόμεvος να έπωτρέψn είς Διδυμότ-ειχον, δΕν εlχε μΕν 
εύχn.ιρίι:ιν νιi Eλftn ό 'ίδιος είς Θεσσαλίαν, άλλ?c δύναται νι't άποστείλη ϋ.ρ

χοvτα αUr:fi:Ιν τΟν άνεψιόν του Ίωάννην "Αγγελον rΟν Πιγχέρνην. 6
) Δε-

1) 'Ιδf ά·νωτ. σ.154 

~) ΠεριοδικΟν Βυζαντiς Β', 67 ,52. 
3) ·Αύτόθ. Β', 76!51. 
4 ) Αύτόθ. ΒΊ 55 έ. 'Ω; πρός τ1lν τοιαύτη ν άναβολi1ν έπι6ραβεύσεως:τοU χρυσοβούλ

λου π6. τα Βuζαντίδ. Β', 84,17 «δ καιρΟς δΕ καi. τό. πράγματα ένεπόδισαν καi. ούδΕν 
έγένετο ό.μοιβfι ιiξία πρός τi1ν μονήν», 

ι') Καvτακουζ, Β', 309,21. 
6 ) 'Εσφαλμένως δ Pontanus Εν τιt) :τίνακι Πραγμάτων, ~'Ονομάτων καί Λέ~εω'\' 

τοϋ iστορικοU Κα1ιτακουζψοV Bonn. Γ' 565,~ έ. διέσπασεν iεv κ.αίlτΟ α\ιτό πρόσωπον 
τοϋ 'Ιωάννου 'Αγγέλου ΠΙγκέρνη, ά:νεψιου του Καντακουζηνο1) είς ~τρία, τα 'Άγγελος 
Πsγκέρνης σ.ό69. 'Jωάννης 'Άγγελος σ. 588 κα1 'Ιωάννης Πιγκέρνης σ. 591. Περί τής 
οίκογενείας ηΟν Πιγκερναίων ίδi-: Λτ. Βέην έν Zeits. fίir die osteuι·op. Geschichte 
3,212 έ. . 
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κτοϋ δε γενομένου ύπΟ τών Θεσσαλriη· τοι!του &ποστέ.λλr.ται ό Ιωάννη ς 

'/>Άγγελος εlς Θεσσαλίαν μετd βασιλικοϋ χρυσοβούΗου <<Lνα τΟ τοιοίiτο 

τfiς Βλαχίας κεφαλατίκιον Εφ' Ορφ παν τ! της ζωi]ς αUτoiJ Exn » καl «έcΙ"ν 

&ποσταλfι παρ<Χ τής βασιλείας μου ε'ίς t--~ δεσποτάτον (rfjς ~Ηπείρου} li 

ό 'περιπόθητος γαμβρΟς αύτη; κύριος Νικηφόρο; ό δούκα;, η ετερος, Exn 
φιλίαν μει-' Εκείνου καl χωρηται εκάτερος είς τα δίκαια aύτοϋ». 1) Παρέμειη 
δ' δ ~Ιωάννης 'Άγγελος εlς τΟ κεφαλατίχιον τiϊς Θεσσαλίας &πΟ τοϋ Ετους 

1342 μέχρι τοϊi 1348 ο~χ\ δε τοϊi 1349 ιi>; &πεδέχlίη το πράηον δ Ho1Jf ') 

έξ αύτσϋ δΕ πάντες οι μεταγενέστεροι 'iσrοριχοl ό Νεροϋτσο;:, 3) <Ρωμανός, 4) 
Μίλλερ 5) καl Άδαμαντίου. 6) Διότι κατα ti]V παρ& την Θεσσαλονίκην τ<$ 

1350 συνέντευξιν τοϋ Στεφάνου Δοuσόν μετό του βασιλέως 'Ιωάννου 

Καντακουζηνοϋ, ό τελευταίο; ούτnς Ελέγχων την παρασπονδίαν τοϋ Σέρ

βου βασιλέως είπε μΕν πρΟς αύrΟν « καi μετ1i τοϋτο Θετταλί~ καl Άκαρ 

νανί~ Επεστράτ:ευσας ~Ρωμαίοις οϋσαις ύπηχόως πλi'jΗος πεζών τε κα.i 

ίππέων Cί.γων ... ϋστερον δΕ 'Αγγέλου τοϋ fμοϋ τελευτηκότος &νεψιοϋ δς 

fιρχεν ύπ' Εμοϋ πεμφΗείς, άρπάσας τός Επαρχίας ίiχεις», 7) Εκ τούτου δμως 

δΕν επεται Οτι εζη &κόμη τ<$ 1349 ι) 'Ιωάννη ι, 
3

'Αγγέλος καl δτι τ,\ ετος Εκείνο 

δ ΔουσιΧν κατέλαβε τΥιν Θεσσαλίαν. Διότι Εκ τοϋ ύπΕρ tΪ}ς μονijς Ζαβλαν

τίων χρυσοβούλλου τοϋ βασιλέως Δουσιlν fνΗα ύπογράφει, Στέφα,·ος Εν 

Χρισr<$ τψ Θε<$ πιστΌς βασιλεlις καl αύr.οκράrωρ Σερβίας καl 'Ρωμα

νίας, μηνΟς Νο-μβρίοι• τοU 1348, 8) μι(νι<tάνομεν δτι dπΟ τοίί fτους Εκεί

είχε σuντελεσθfj ύπΟ τι7η· Σέρβων η της Θεσσαλίας κατάληψιc, ~) τi'jς κε

φαλtjς Θεσσαλίας 'Ιωιi\•νοu 'Αγγέλου Εκ της π,ινώλου; τοϋ fτους 1348 
απο-θανόντος 10). 

ς 'J η εv Θεσσαλl<f σερ6σκρα•ία 

'Η έν Θεσσαλί<t σερβοκρατία &ρξαμένη τiρ 1348 φlίάνει μέχρι τής 

τουρκοκρατίας, fκ τών χειρών τfjς Οποίας &πεσπ(iσ-θη 1l Θεσσαλία τψ 

1
) Καντακουζ. Γ', 320,19 έ. 

2) Αlιτόθ. 85,446. 
:
1
) ΑUτόΟ. 6,200. 

4
) Α-δτόθ. · σ,148. 
Ί Αι'ιτόθ. 1,401. 
6

) Πρακτι:.-:rl Άρχαιολ. Έφημ. ετ. 1909 σ. 219 σημ. 1. 
7 ) Καvτακουζ. Γ', 14.7,14. 
8

) Περιοδ. Βυζαντ!ς Β', 59 ι 
9) Τφ 1347 εζη άκόμη 1Ί κεφαλη Θεσσαλίuς Ίωάν·νης 'Άγγελος, ίδιΞ: Κωιτακω.!ζ. Γ', 

31,16. Σφαλερό τΟ. παρU: ·Αμάι•rφ, Μαr.εδονικά σ. 28. 
Η•) ,JiΨecek, Αι'ιτόΟ. 1,394 πβ. Έλληνομν1Ίμων, Σύμμικτα έλληνικιi 1,489 έ. 

r 

.. 
ι 
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1881. 'ΕπrJλlίε δε ή κατάκτησις τij; Θεσσα:λίας uπο τών Σέρβων έπi τijς 

βασιλείαιj Στεφάνου Δουσιlν τοϊi μεγάλου (1331 -1355). Ό κραταιος ού
τος ήγεμffi'V νεαρΟς άvελ{tffiν εlς τΟν 17ρόνον, Εν ετος πρΟ τοϋ -3-ανάτου 

Άvδρονίκου Β' τοϋ Παλαιολόγοt•, είiρε τΟ ήμέτερον έλληνικΟν κράτος 

τfjς Κ)πόλεως άρκεrι! έξηνrλημένον έκ τοϋ Εμφυλίου πολέμου ~Ανδρονί~ 

κου τοϊi Β' κα\ τοϋ έγγόvοu αΟtοϋ Άνδρονίκου τοϊi Γ' (1328-41). 1
) 

'Εξ άλλου εύρε πρΟ αlιtοίi μίαν σrαθ-εριΙν πολιτικην τfίς σερβικi'jς μο~ 

vαρχίας, πρΟς χαrάλυσιν tοϋ νεωστ-l &ποκατ-ασrα3έντος διιi τών Παλαιο
λόγων έλληνικοϋ κράτους τij; Κ/πόλεως. 'Ήδη τiρ 1283 Στέφανο; Οuρο5 
Β' Ε.πωφελούμενος τijς Επl 'Ανδρονίκου τοϋ Β' καταπrώσεως τοϋ κρά
τους, έξορμήσας ~ξω τών δρίων τijς Σερβίας, (βορείως Στρωμνίτσης, Πρι

λάπου, ~Αχρίδuς), είσέβαλεν είς ~ην έλληνικfιν Μακεδονίαν μέχρι Σερρών, 
Καβάλλας καi ., Afiω, ην έλεηλάrησε. 2 , Μη λησμονώ μεν εrι δrι είς τΟν 
αύrΟν ΟUρΟς Β· &φείλετο η συμμαχία τών Σέρβων μεtΠ τοϋ βασιλέως τi'jς 

Γαλλία; Φιλtππου Δ', ,φ 1308, προςκατάκτησLΙ'tοϋΙmpel'ίum Constantino

politanum. 3) cy π Ο τοιαύτας περισrάσεις ό ~τέφανος ΔουσιΊ.ν βλέπομε ν να 
έ:τεκrείνη τfιν άρχήν του, &φαιρών τdς κτήσει; τιlς ήμετέρας έν Μακεδο
νίg καl Ίλλυρίg· 1] Άχρίς, ή Πρίλαπος καl ή Κασcορία ύπετάχίtησαν είς 
αύrΟν ·r}δη τψ 1331. 'Αλλα δfν έσταμάτησεν έως έκεί. "Η εύκολία τών 
έπιrυχ~ών τούrων κατέστησαν είς τοUς δφ3αλμοUς τοίί Δουσιlν ό.Sριμον τό 
σχέδιον περl όλοχληρωrικίi; τnίi βuζΙΊ.νηνοίί κράτους κατακτήσεως. 4) "Εν 
τινι παπικiρ έγγράφφ της 15 'Οκτ-ωβρίου 1345 άποκαλείται βασιλεVς 

«fere totius impeι·ii Ronιanie dominus.> T!i 22 'Ιανουαρίου 1346 
Ε;τιζητ(ί)v τiιν συμμαχίαν της Βε\'ετικη; πολιτεία; άνήγγελλε την προσεχfi 

αuτοϋ «COronatio ίη iffil)θrio Constantinopolitano.» 5) Δύο δε ετη 
μετό: ταϋτα, ώς εLδομεν, έπωφελη3εlς ού μόνον τοϋ νέου Εμφυλίου δυνα

σrικοii πολ~μnι' μεrr:ιξυ 'Ιωάννου τοϋ ς' καl 'Ιωάννου τοϋ Ε' άλλcΧ καl 
τοϋ αίφνιδίοι.ί ι~αvάτου της χεφαλης Θεσσαλίας 'Ιωάννου 'Αγγέλου έπέ· 
τυχε διd τοϋ στρατηγοϋ αύτοί! Γρηγορίου Πρέλιουμπ τfιν κατάληψιν τi'jς 

Θεσσαλίας. Είναι πι{}αvΟν Οτι άπ' αύτοϋ τοϋ ετους τfiς καταλήψεως 1348 
ό Δουσt!ν Επέτρεψε την άρχijν της Θεσσαλίας τψ Πρέλιουμ:τ, 6

) -<0ς μά-

1) Jirecek, Geschichte deι· Serben 1, 369. 
2) ,Jirecek, Αύτόθ. 1, 334. 
3) Αύτόθ. 1, 345. 
4) Αύτόθ. 1, 369. 
·') Αύτόθ. 1, 1387. 
6 ) Α\ιτόθ. 1, 394 . 
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λιστα έδόκει συνέσει χαl εUrσ/ψfrι; καΙ τψ περl rrl: πολfμω τιϊηι Γif}.ων 

προέχειν έμπειρίφ> «τψ τοϋ Καίσαρος &ξιώμrιτι τιμήι-τας αύrόν.» 1) Ποία 

fjro ή έδρα τΥjς &ρχfjς τοϋ Πρέλιουμπ φαίνεται Ωrι .:rω:ρ€νοή8η μέχρι 
rοϋδε. Οίiτω ·ύπΟ τοϋ Άδαμαvτίου 2J χαl τοϋ Μ. Γούδα 3) τΟ: Τρίκκαλα 

-θεωροίίvται ώς ΕδρΓ.( τοϋ Πρέλιουμπ, έv φ ρηcώς ύ.πΩ τοίi ίστορικοίi 

Κανταχουζηνοϋ παοα~ίδεrαι δrι ό Πρέλιουμπ f1δρευεν έν Σερβίοις <<έν 
μεβορίrιις Βοτtιαίας ... καt Θετταλίας, ή:; fιρχε μετΟ: τfις dλl.ης Θεττα

λίας.» 4
) 'Αλλιt καΙ περl αUτijς τijς τοπικfις 8Ι!τάσεως τijς Πρχής τοϋ Πρέ· 

λιουμπ Επεκράτησε, φαίνεται, παραν6ησις. 

Οί παλt.tιότεροι δηλαδι) έρεο,•ηταt Ηοι)f, l\furalt "Ρωμανός χα1 τb'Ίv νέων ό 
Βέης παςιενόησαν τΟ χωρίον τών 'ΗτιεΙρωηχGJν τη·ς Bonn· διότι, fπειδtΊ έν 

αύτiρ λέγεται δτι όΣιiφανος κατέλαβε «nlν Εν Έλλά~ι Βλαχίαν .. σiιν τfi πόλει 
τών 'Ιωαννίνων» κιti Οτι «Ενα τcbv Ηδτοϋ πατραπό\ν, Πρέλουμπσν καλούμε
νον, Ciρχοντα αVτijς δ.ναδείχνυπι ... τΟν δΕ 'ίδιον Ο:δελφΟν καλοt)μενον Συμει:Dν 

... δεσπότην τιμ1lσας Flς Αlτωλίαν έξέπεμψεν .. », Ενομfσι9η Οτι ό Στέφανος τΟν 
Πρέλουμπον κατέστησε καίσαQα τijς Έλλάδος Βλαχίας καi τών 'Ιωαννίνων. 
Οuτω ι\ Ηορf &v C!υ·on. Gι·ecoωιn σ. 530 σημειοϋται: «Greg. Pre
linb cesar ... tient nne gι·ande paι·tie de la Thessalie conιnιe 
satrape de Dnsan 1340 (δωρηωrέον εt; 1350), seignenΓ de J annina 
1350-1355 .. >. Ό Muι·alt iv clnonogτ. Byzantine σ. 624 γράφει 

«1349 Nov.-Dec. I,a Vlachie gι·ecque avec Jan[n]ina etait gou
vernee par son vassal PΓelioubny, qu' il nomιna cesar ... >, δι<i 
rοϋτο καi ε\' σελ. 654-5 Επαvαλαμβri\•ει << • • Nicθρhore ... chasse de 
Jannina la ΥθUΥθ de cέisaι· (Prέilioubn)r) .. "' νομίζων On τ<Χ 'lωάν
·ηγα ύπriγοντοι εl; τ1')ν dρχt)ν ιπί1 Πρελο1Jμπnυ. Καi δ Βέης δ' Ομοίως 

Εν Βι,ζαντίδ Α'. σ. 236α γράφει: «(ό Πρfλουμπος.) Ο:νεδείχitη Καίσαρ τijς 
Εν <Ελλάδι Βλιιχίας (χ.aί ηίηι 'Ιωννί\·ων) .. ». Κα{}' ήμάς δ Πρέλουμπος 

ή9ξε μό,·ον τfϊς <Ελλriί'iος Βλflχίας, τ/i)ν δΕ Ιωrινvίνων &νηΚόντων εlς τό 
δεσποrάων τΥjς Αltωλία; fiρξεν ό &δελφΟς τσϋ Στεφιiνου Συμειl>ν (πρβλ. 
Οι'Ίοπένσχη n. 4:2-±. ΟLγ(Ίρ ΑlτωJ.οL&ιη:ένως αUrΟν προσεδέξαντο (τψ 1358)καl 

1
) Κω•τα.κοvζ. Β', 42"}, 16. 

2
} Πρrατικιi Άρz.Ηιο/.. Έψηfι. 1909 σ. 225 σημ. "'Οτι έν Θεσσαλίq. ό Πρέλουμπος 

είχε πρωτεύουσαν τΟ. Τρίκκrt/.α Fστηρίζετο έπl. των έξ1ϊς δύο τεκμηρίων: α'.) Οτι ό 
Συι•εUη· ΟUρεσης τrTJ 1358 κο-τ:rιίω.GUJν ηΊν Θεσσαλίαν τα Τρίκκαλα κατέστησε πρω
τεύουσαν, καί β'.) δτι ιiποΘαν<;η ό Πρέλουμπος κατέλιπε τήν χήρrJ.ν Πρελούμπισσαν 
έv Τρικκάλοις. 

?} Περιοδ. Βυζα·ντlς Η' 231 
4

) ΚαΝακοvζ,ΓΊ 130, 9 έ, 

I 
I 
I 
![ 
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f 
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&ς ~ιωιλέη αίJHin• εύφήμ.ηπα\•, χαl τι'] Ι' 'Άρταν σVν τοίς ΊωωΨίνοις αίJτψ πα· 

ρα.δεδt(hχασι μετι'ι τών λοιπών φριηφίων, ώv ή Α ίτωλία πάσα κέκτηται). Τό 
Εν τψ '3νωτέρω παρατει'tέντι χωρίφ τών ~Ηπειρωτ. κείμενον «dρχοντα 
αύτijς &.ναδείκνυσι» άναφέ.ρεrαι λοιπΟν μόνον εlς την Έλλάδα Βλαχίαν, 

, , δ' , , , ' - ,, - ·r , 'Η ' ~ ς.:ο η' 
ουχι ε και εις το t:συν τn ποrι.ει των ωαννινων». τοιαυτη εκο χ 

- ' ~ - ' δ Ο' ' 422 ' -r ' "' c Σ ' πιστουτι:ιι και εχ της εκ . υσπενσκη σ. . εν 11 φερεται οrι ο τε· 

φανος Δουσdν κατέλαβε «την 'Ελλάδα Βλαχίαν» (Cίνευ μνείας τών 'Ιωαν

νίνων), ή:; καίσαρα άνέδειξε τΟν Πρέλουμπονι τΟν δΕ άδελφόν του Συ

μεών «ε!ς Αlτωλίαν Εξέπεμψε>\ είς ήν δεν άναφέρεται μεν άλλ' είναι 

γνωστΟν Οτι 15πήγοντο τα 'Ιωάννινα. 

"Αλλο είναι τΟ ζήτημα Οrι δ Χαλκοχονδ. (Bonn. 28, 17) κατ' άλλον τρό · 

πον άναφέρει nlν UπΟ τοϋ ΣrFφάνου γενομένη ν διανομην τcί)ν σατραπειών· 

κατ' αύτΟν δηλ. ιl μΕν Τρίκκη έδό{}η τψ Ζουπriνφ, ή δ' Αίτωλία τ(ρ 

Πρελούμπφ. Προκειμένου Jμως περl τrjς Ήπειρωτικης Lστορίας η άξιο· 

π ιστία τών «'Ηπειρωτικών» δf.ν δ,Jναται ν&μφισβη τηθfι έχ της μαρτυρίας 

τοϋ Χαλκοκονδύλη. 

Ί-Ι ί'ιιοίκησις rtϋτη τοίί Πρελούμπ.:υ έν Θεσσαλίg δΕν παρετά{}η Επl 

πολύ· διότι τΟ αύτΟ Ε τος τοU &αvάτου τοϋ Βασιλέως Δουσόv 1355 1) Εδο

λοφονήftη Εν Τρικκάλοις εύρισκόμενος ύπ' 'Αλβανών καΙ Ο Καίσαρ Πρέ

λουμπο; 2) καταλιπι:Dν Εκεί τi1ν σύζυyον με\1' ένΟς υίοϋ, τοϋ Θωμα. 3) 
1 .Α.λί.f1 τΟν δάνατον τοϋ μεγάλΩυ Δουσι1ν Επηκολού&ησε «στάσις ού μι

κρά .. Τριβαλοίς.~ 4 ) Διότι συγχρόνως καl ό &δελφΟς τοϋ Δουσιiν Συ

μειl>ν Οϋρός, δν ώς ε'ίπομεν <<&ρχηγΟν καl ήγεμόνα» 5) τfjς Αίτωλίας είχε 

καταστήσει Εκείνος, nijς τών Τριβαλc'Ον &ρχίiς &νrεποιή8-η» 6) καl ό υίΩς 

τοϋ Δουσαν χαi η χtlρα βασίλισσα "Ελένη. Της τοιαύτης δε τών σερβι

κά'η• πραγμάτων &νωμrιλίας ΕπωφεληΗεlς Ν ικηφόρος Ο Β', υίΟς 'Ιωάν

νου Β' Όρσί·νη, δεσπότου τfjς 'Ηπείρου> καl dδελφΟς τfjς ΘωμαΗ'iος, ήν 

ό σέρβος δεσπότης Αtτωλίας &μα τfι δνομασίq: του Ενυμφεύδη Εκ πολι

τικών ύπολογισμών, σπεtJδει Εκ Κ/πόλεως δπως ('iνακτήσπ ηΊν παrρψαν 

κληr:ιονομίαν. Έπέρχεται λοιπΟν ΠιJώτσν κατό τijς «Εν ~Ελλάδι Βλαχίας», 

1
) Hopf, Chroniques Gι·ecoroιn. 530, 

2j '_[, Κ. Βογιατζίδης έν περ ιοδ. ΆΟηνq: τόμ. 24, 353. 
~) 'Ηπειρωτικά έκδ. Bonn. 214, 1 π6. έκδ. Qi,oπ. σ. 424 Ενθα παρανεγγώσθη τΟ 

χωρί-ον. 
4 ) Κα"'·τακουζ. Γ', 314, 13. 
'') 'Ηπειρωτ. Bonn. 211, 1. J{opf, Αύτόθ .. 85, ·157. 
6

) Καντακουζ. Αύτόθ. 
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ηcοι Θεσσαλίας χαΊ «ταύτην ύφ' έαυτιΊν ποιησάμενος» 1) στρέφεται κιιτα τοϋ 

δ ~ υ " ~λ ' - ' δ' "δ β ' ' δ ' εσποτατου, οπερ ευκο ως α\•ακτq. crτ;.ov ε ι ιοv γαμ ρον, τον εσποrην 

λέγω ΣυμFΟΟν τf]ς άρχfjς εκβα,,ΟΟν είς Καστορίαν έκπέμπει μετι! τfjς βα~ 

σιλίσσης Θωμαtδ:;ς, αύτΟ:; δΕ πdσαν περιζώννυται ηΊν άρχήν τfjς τε F.v 

tΕλλάδι Βλαχίας καl αύτ;Υjς τfj~ Αίτωλίας» 2). 

'Εντεϋflεν μαν8άνομεν Ωτι ό Ν1κηφόρος άμα r'fi έκ Κωνjπόλεως &φίξει 

του ε!.ς Θεσσαλίαν επεχείρησε ηΊν κατάκτησιν της Έλλάδος Βλαχίας· έπειδη 

δΕ άλλαχσϋ τών Ήπειρωτtκ(;)ν (έκδ. Bonn. σ. 209) λέγεται Οτι ό Νικη

φόρος &πέ-θ-ανεν «ετους ύπάρχ~ντος .. 1358~ καΙ δτι «τριετίαν μόνον Ο.ρ

ξα; έπl μησi. δύο κal ήμέραις τισlν», επεται Οτι περίπου τψ 1355 ό Νι

κηφόρος κατέλαβε τι)ν Έλλάδα Βλαχίαν, 1lωι την Θεσσαλtαν. Παραλλαyη 

τις δΕ τοϋ χωρίου τών 'Ηπειρωτικών εχδ. Bonn. περl τfjς Εκδιώξεως έκ 

Τρικκάλων τijς χήρας τοϋ καίσαρος Πρελούμπου φερομένη έν τίj έκδ. τοϋ 

Ούσπένσκη προσίtέτει τllν έξης ε'ίδηση· «πρΟς την τU>v Σέρβων έκπέμπει 

γαίαv σUν τψ ταιJτη; υί(Q Θωμq:, όπότε κιιί τ(;ν δεσπότην Συμει1ν τοϋ 

δεσποτάτου fκβαλ(hν τής Αίτωλίας μετιl τής βασιλίσσης ΘωμαLδος είς Κα

στορίαν Εκπέμπει ... »· ηrοι δτι ι] Πρελούμπισpα τότε έξεδιώχ&ι1 τών Τρικ

κάλων Οπότε καl ό Συμει1ν τής ΑΙ.τωλίας, δηλ. κατΟ. τΟ 1355 περίπου. 

Κατα ταϋτα, -cψ αύτcj) ετει. τοϋ ι'1αvιiτου τοϋ Καίσαρος Πρελιούμπ άπηλ.a-εν 

ή Πρελούμπισσα εκ Τριχχάλωv είc Σερβίαv. Έ1· σελ. 654--5 δ Muι·alt 

περl της UπΟ Νικηφόρου καtαλιlψεω; τfjς cΕλλάδος Βλαχία; καl Θε·σσαλίας 

γράφει "aιπes Ja nιort du Cesar Pι·elioubny, Niceμhoι·e 'Ducas 
va s· Θlllj)arer de la Vlac!ιie et de I' Etolie, clιasse de Jan[n]ina 
la veuve de Cesaι· et ι·eμousse jusqu' a Castoι·ia Silllon ... Dec. 
20 1356», &.νάγει δηλ. τΟ γεγονΟς Εκείνο εLς τόν μfϊνα Δεκέμβριον τοϋ 

1356. 'Αλλ(t π{ό; Ηr'ι εUοδω&fi τΩ Ω τι &πΟ Δεκεμ(:Sρίου τοϋ 1359 (κατάλη- · 

ψις Θεσσαλίας ύπΟ Νικηφόρου) μέχρι τοϋ Μαtου .. _Ιουνίου 1359 (3άνα

τος κατ(1. l\ιfu1·alt Νιχηφ.) δΕν μεσολαβεί χρονικΟν διάστημα τριετίας 

«Επl μησl δύο καl f]μέραις τισίν>), &ς Qητώς μνημονεύεται Ev τοίς Ήπει

ρωτικοίς περl της &ρχΥjς τοϋ Νικηφόρου1 &λλU μόνον διετίας καl μηνών 

έ'ξ; "Ή πώς να έξη γη 3fl τΟ δ τι δ l\ιfuralt Εν κ α\ τΟ αUτΟ γεγονΟς τΟ 

της Εκδιώξεως τού Συμεωv εLς Καστορίαν, 8ν μSv αελ. 655 τοϋ καl άνω

τέρω μνημοvευ&έvτος αύrοϋ ερyου άνάγει είς nlv 20 Δεκεμβρίου ετους 

1356, εv δΕ σελ. 662 είς Μ(i'ίον-Ίούνιον τοU 1359; "Ή πώς εύοδοϊiται 

δύο γεγονότ-α πάντως άφιστάμενα χρονικώς &λλtiλων, Εστ-ω χαl δύο Ετών 

1) 'Ηπειρωτ. Bonn. 211, 23. Hopf: .Αiιτόθ. 85, 458. 
2

) Ήπειρωτικ&. Bonn. 211, 24 έ. 
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χα\ ιιηνων εζ διι.fστημα, τΟ γεγονΟς λέγω της καταλήψεως τής Καστορίας 

ύπΟ ΣJμεcΟν καl τΟ τοίι -&ανrlτοι: τοϋ Ν ικηφόρου να παρίστανται ώς 

' '· συγχρονα; 

'Αλλ' δ ΣuμεcΟν Εν Καστορίq. 

σιλεUς τών Σέρβων άπέρχεται είς 

UπΟ τών περl αύτΟν άναγορευθεlς βα

Σερβίαν τi)ν «&ρχl'jν παραληψόμενος». 

Μόλις Ομως είχε φ&άσει είς Σερβίαν δτε &γγfλλεται αύτψ ό .aάνατος τοϋ 

δr:σπόωu Νικηφόρου Β' φuνευθένrος Ει• μάχη περl 'Αχελίδον πρΟς ·τοUς 

ΆλβανοU; τψ 1358. 1) Ό Συμει1ν τότε σπεύσrις είς Θεσσαλίαν, «ταύτης 

έγκραη'jς γίνετ;αι καi εν τfι τά"Η' Τρικκάλωv πόλει τl)ν βασιλείαν Επtlξατο.» 2) 

την δε «aύγούσrαν Θωμαtδα Εκ τfiς Καστορίας μετακαλεσάμεvος 8ντ0ς 

τfjς πόλεως τών Τρικκάλων ταύτην εLσάγει καl έπl την βασιλείαν &ναβι

βάσας αύλtlν έχείσε αύτην κατέλιπεν Επl δυσl τέκνοις, ώι• τΟ μΕν Ο:ρρεν 

τΟ τΕ ι~fjλυ.» Τα δύο ταϋτα τέv.να είναι oL τοσοϋτον γνωστοl έκ της 

ίστορίας τώv μονών τών Μετεώρων Μαρία Άγγελίνα καl δ &δελφΟς 

αυτης 'Ιωάσαφ μοναχός. 

'Αμέσως λοιπΟν Εκ. Τρικκάλων Ω Συμεillν Επανέρχεται είς Αίτωλίαν 

σπεύδων «Uφ' έαυτΟν ποιήοuσ-3-αι, δ καl γέγονεν.» 'Αλλ' ή Εμφά\'ισις έξ 

άνατολών τοϋ Σέρβου σατράπου Χλαπένου, δστις Εν Σερβίq. νυμφευ

-3εlς τi)v χιlραν Πρελούμπισσαν τοϋ i'i.λλοτε Καίσαρος Θεσσαλίας Πρελούμ

που 3 ) συνεπαγόμενος καl τΟν υίΟν . αUτης νεανίσκον ηδη τΟν Θωμά\' 

Εστριfτευεν Επl τfιν Θεσσαλίαν ϊν' άποκαταστήση έv αυτfι cΟς δυνάστην 

τΟν Θωμάγ, ήνάγκuσε τΟν Συμει:Dν ν(1. ΕπανέΗ}n εtς Θεσσαλία\'. 'Ό Χλά

πενος είχεν 1lδη καταλάβει τΟ Δαμάσιον της Θεσσαλίας δτε ό Συμει1ν 

ήναγκάσ{}η να ελ-3η είς συμβιβασμΟν πρΟς αUτόν. Τούτου τών δρω ν δΕν 

γινώσκομεν ειμη δύο. Πρά'ΗΟ"ι' ν, &ποδο-3fι τΟ φρούριον Δαμασίου εLς 

τΟν ΣυμεcΟν καl δεύτερον ή ι'1υγάτηρ τοϋ ΣυμεcΟν Μαρία νίi γείνυ σι}· 

ζυγος τοϋ Θωμά Πρελούμποβιτς. 4) Ό γάμος οiSτος Εcελέσ{}η έ\1 Τριχκάλοις 

τij) 1359. ·ο Ηομf έν· clιroniques GreCOl'Olll. σ. 530 dνάγει είς το εως 

1367 τον γάμον ωυτον. Νομίζω δμως δτι δ Hopf παρήχ1Jη εi.ς t1lV 

χρονολόγηση' ταύτη ν Εκ του. .. χωρίου τά>ν 'Ηπειρωτικών, ιτοϋ πραγμα

τευομένου περl τής Εγκαθιδρύσεως του Θωμά τούτου ώς δεσπόωυ τών 

1
} Ήπειρωτικα Bonn. 213, 1. Π β. 1-Iopf, Α ύτόθ. 85, 459. 

~) ΑUτόθ. 213, 5 έ.,.'Ανακριβη είναι τCι. ύπΟ 'Αμ&1•του ΑUτόθ. σ. 29 yραφέντα περl. 
ίijς έλληνικότητος του κράτους τοϋ Συμεών, περi. σΟ θΟ. διαλάβω προσεχώς. 

R) Καθ' α εξάγεται έκ τών r'Ηπειρωτικ. Bonn. 214,15 ό γάμος ο{)τος θό. έτελέ

σθη τ ψ 1357-8. 'Ι δΖ καl Zeitsch. fίir os teιιr. Gesch. 3, 313 
.ι-) Ήπειρωτ. Bonn.214, 17_3· "Ρωμανός, Αύτόθ.155 



172 Ι. Βογιατ'ςίδου-ΤΟ Χρονικόν τcϊιν Μετεώρων. 

Ίωαννί.νων «fΙFχεται τl1ν πρεσβείαν ό Θωμd:;, έn:ακολου&εί τnίς 
πρέσβεσι προ3ύμως καΙ καταλαμβάνει τΎιν πο/,υΗρύλητον ηίJν 'Ιωαν,ιί~ 
των πόλιν σU\' τfl εfJιrεβεί βασιλίσση 'Αγγελικfi LΏ Παλαωλογίνq. τfl 
τούτου εύμενεστάrη, εrους ύπάρχnντος 6875, άπΟ δΕ Χριστ:οϋ 136ϊ.» 1) 

Έπειδη δηλαδtl λέγεται Οτι ό Θωμάς έγκατέστη τψ 1367 έν 'Ιωαvνίvοις 
ώ; δεσπότης: αύrιtlν, '-Πiιν τ'fi εύσεβεί βr.ωιλίσσn» τfι συζύγφ αUτοϋ. Μπ
ρ(q. Άyγελίνn η 'Αγγελικfι, ύπεrέδη On καΙ Ω γrίιως αύτών τψ αύτψ 
έ:τει έτελέσΗη. 2) 

~ο l\1uralt (f:vδ~ άνωτ. σελ. 662) άτηι!ιζόμενnς είς τι1 'Ηπειvωηκα 
(έκδ. Bonn) καl είς τΟν Κrιvτακουζηνι\ν ιτημειnϋrαι τ:rΙ Εζiiς: «1359 

Mai- Juin· Symeon s' et'ψat·e de nouyeau de cette μlace (Ca
stoι·ia) .. et se fait μωclatner etnμereur de Serbie; il fixe sa Ι'esi
dence a Tric[c]ala en τllessalie. il occuμe θΠCΟl'θ l' Etolie .. μuis 
il se trouye cont.Γe Chlapene qui avait μris Ber[Γ]oe et epouse 
la YΘUYe de PΓelioubny, dont le fils Thotnas _se nιarie aYec 
la fille de S;γnιeon.» Ό πρnσε'.{rικΟς &vαγνώστης HQ παρετιlρησε 
βεβαίως Οτι 1) 1l κατdληψις τiϊς Καστορίας ύπΟ 
χήρυξιc αuωu rnς βασιλέως Σερβίαc, ~) ή 

-Σ '2)η'' του υμεων, ανα-

κατιiληψιc τfic Θεσσα-

λίας 4) ή rtνάκτησις της Αιτωλίας, 5) ή κατα τοϋ Χλαπέvου στρατεία καl ιη 
οί yciμoι τfjς θυγατρΟς αύrοίi μετcl .τού Θωμά πdντιt ταUτα τΠ γεγονότα 
άνάyονται ύπι) τοϋ J\ίuralt είς τΟ fτος 1359, μην. Μα'ί.- 'I συν: μόι·ον 
ή άλωσις τf}c Βερροίας ύπΟ Χλαπένου καl δ γάμος τοU Χλαπένου μεΗl 
της Πρελουμπίσσης ι<tεωροϋνται ύπΟ τοϋ l\lfuralt ώς γεγονότα προγεvέ-

1
) Ήπειρωτ. έκδ. Bonn. σ. 216. Περί τfις λ. εiψει'Sστάτη σημειωτέον Οτι έν τii έ,..δ. 

των 'Ηπειρωτικών ύπΟ ΑLνιιiνος ('Αθηνά, έν Ναυπλίφ 1831) φέρεται εiψεvέτιδι, εν τfι 
του Ούσπένσχ:η, (Περη]γησις εLς τό. τών Μετεώρων ... μοναση'ιιηα} σ. 425, εl•μενέηι, ό 
δέ ;\·fουστοξύδης έν "Ελληνομνήμονι σ. 509 ση μ. 29 Εγραψε «τΟ με,, τ&ν rί.ντιγράφων 
φέρει ι;;{!μενέτιδι, τΟ δέ εόμενεστάηγ ιlλλ' ήμείς νομίζομεν Οτι άντl τώ'\' δύο τούτων 
λέξεων α'ίτινες ούδεμίαν παρέχουσι εννοιαν πρέπει να τεθfι εlινέτιδι~· πλησιέστερον 
δμως παλαιογραφικώς πρΟς τΟ εύμε1•εστάτυ είναι ,.α γραφfi Jμευ1ιέτιδι. 

2
) Ό Muralt έν Essai dechronographie Βyz.σελ. 662 ιlνάγει τΟν γάμο ν του Θωμ&. 

εί.ς τΟ f:τος 1359 (Mai~Juin). Ό Άδαμαντίου έν Πρακτικοίς της 'Αρχαιολ. 'Εταιρείας 
'Αθηνών Sτ. 1909 σελ. 225 ση μ. κατα τόν Hopf δέχεται τΟ Ετος 1367· καΙ. 
τελευταίον ό Μιχωlλ Γούδας έν Βυζαντίδι τόμ. Β' Ε τ. 1911 σελ. 241 γράφει τάδε: 
«ΟίδΕ γάμοι της Άγγελίνης της θυγιι.τρΟς τοU Συμεffiν ΟVρεση μετά τοϋ Θωμά τοϋ 
Πρελιούμπου, έγένοντο οόχl τ ψ 1367 ώς ·θέλει ό κ. Άδαμαντίοu άλλ' ήδη πρότερον.» 
Καθ' i1μάς ιlφ' oU ~Ί έπl τι'ιν "Ελλάδα;Βλαχίαν στρατεία τού Χλαπένου άνήχΟη είς τΟ 
13J8, ;ι:άντως τέλη τοϋ 1358), πρΟς ταύτην δέ τlγν στρατείαν είναι συνημμένος ό γάμος 
τοϋ Θωμα) καθ' δσον 1Ί άπόδοσις τοϋ φρουρίου Δαμασίου είς τΟν Συμειhν Sγεινε 
(μόνον;j έπ.i. τψJΟρφ των γάμων τοU Θωμά μεη'ι τi'Jς Οuyατρός του Συμεάη·, ιΊπεται 
Οτι οί γάμοι ο{i~οι θ&. έτελέσθησαν άρχομέ\'ΟU τοϋ 1359. πάντωc έντόc του 1359. 

.I 
I 

• 

Ι. Βογιατζίδου-Τό ΧρονικΟν των 11ετεώρων. 173 

στερα τpϋ 1359. ΤΟ σχετικΟν πρός τδ. Uπ' &ρι&. 1 καi. 2 γεγονότα χω

ρίον τιiν Ήπειρωτιχών Εχει οϋτω: ~·ο δS Συμεων .Sν Καστσρίq. γενόμε · 
'· νο; χαl τιι.:την είληφΟΟς παραucίχα καl φρούρια τινU καί πόλεις καl χcδ-

ρας ;τλείστας~ .Sv τfl Καστορίq: τιlν ο'ίκησιν .Sποη]σα:ω. Πολλών δε τούτφ 

πqο[ σ]χωρησάvτωv 'Ρωμαίων Σέρβω\' r:αi. 'Αλβαvιτ(ϊJι'... Ι1ασιλεUς παρ' 

αύcώv &να.γουεύεtα.ι xal τijς Κuσωρίας εξέρχει:αι> πρΟς δε τα τίjς Σερ~ 

βίας Ορια .Sχσcραι:εύει .. ΟVπω δΕ τ ψ ποδl τfi της ΣερΙ:Ηα; (!ρχfi προ σ· 
ήρεισε καl ό τοίί δεσπόrου [Νικηφόρου] Ηάνατος προσαγyέλλετuι τούτφ, 
Uπάρχο\·rος Εrο1•ς. τότε -;ωξς (1358).» ''Εκ τινος παραλλαγ!ϊς τιiJν 'Ηπει~ 
ρωτιχ(:Ον περιεχομένης εν τfι f:χδ. Bonn. σελ. 210, χαi ανωτέρω μνημο

νευθείσης, εlναι γνωστ(Jν {τι δ δεσπόηις τijς cΕλλάδος Βλαχίας καi Αlτω-

λίας Ν ιχηφόρος « ημετία\' 

Επομένως περi· τό 1355 
μό\•ον» ηρξεν «f.πi μησl δύο καί f]μέραις τισίν», 

δ Νικηφόρος ελΗ(hν Εχ Κωνfπόλεω; χαi τiιν 

Έλλάδα Βλαχίαν μεrα τiiς ΛίτωλίΗς καταλαβών, τότε Εξεδίωξε τΟν Συ
μF.ci)V εl.ς Καστορίαν. <Ώσrε τΟ γεγονΌς τiiς καrαλήψεως τής Κασωρίας 
ύπό rοϋ LυμεcΟν Ελαβε χώραν άμα τfι &φίξει τοϋ ΣυμεΟΟν εLς Καστορίαν 
πρβλ. παραυrίκα ταύcην εi.ΛηφcΟ;) JΙ].ωι τψ 13[J5, ούχi δ' ώς δ l\furalt 

λέγει τ <'ρ 1359. ΊΌ τijς · άναχηρύξεως τοu::Συμεων {:I ι~ Ελαβε χώραν μεταξi.ι 

τώV Ετών 1.355 -8, ώς Εχ τιϊJν χειμένω\' Εξάγεται, οlιδέποτε δμως τ<{) 1359 

ώς σημεισίiται UtιO λίuralt. 

Έv τ ψ χωρίφ τών 'Ηπειρωτιχc~η', τ ψ περι τcϊιν γιfμων τοϋ Θωμά πραγμα
τει.•(ψέvφ, παρατηροϋμεν Πτι λiγετω περl τοϋ Χλαπένου, «κατsl τής <Ελ

λάhος Βλαχ!ας στρατεύει συνεπrιγόμενσς μεr> αUτοU καΙ ... τΟν Θωμ!i.ν»' 

ούδεμία λοιπΟν μνεία γίνετιη τfις Πρελnιιμπίοσης δτι συνώδευε rωl αύη'ι 
μετιl τού uίοϋ Θωμά τΟν ΧλάπΗον. Ούιl' f'χr.ι σημιωίαν τιν('ι δη f:κεί 

κατωτ. λέγεται (<είς σ.ιιμβciσεις μετιΊ. τοίl βασιλέως ΣυμΗ~)V χωρο.Ζίσι~, δηλ. 

Εν πληθυντ,, &ψ' οό ώς ύποχείμ. τοϋ δ. δύν(lται να είναι «ό Χλιίπενος 
χαl ό Θωμ&:ς. » "Οrαν δ. ετι κατωτ. γίνεrαι λόγος περt οjς εlσ6δου του 

μελλογιίμβρου Θωμά είς την πόλιν τciJv Τρικκι.ίλων, φέρετω <καi ό Θω

μάς ... έvτΟς της πόλεως τών Τριχχάλων εlσέρχεται»· ένταϊίι'3α δηλιιδij τΟ 

ρ. •κείται εl.ς ένιχ > πρι1.γμα τό Οποίον δίδει λαβfιν νιί νοψ.1ϋ δτι δχι- μό

νον ΤΊ μήτηρ Πρελούμπισσα_ δΕν συνώδευε τΟν Θωμ&:v μετ.:.ιβαίνοντα 

πρΟς στέψιν, dλλ' ούδΕ δ πατρυιΩς Χλάπενος συνεισflλ&εν είς Τρίχχαλο. ~Η 

τοιαύτη δ' Εννοια ,9(Ί. ένιοχυ,9'fi, δταν &πίδη τις εtς t(X μετU. την στέψιν 

λαl)δντα χf.όραν Εν Τριχκιiλοις' δι6rι λέγεται «τοU γάμου δf. &παρτι

σftέντος, ό Θ ω μας ... την εvεγχαμένην Επέρχεται πρΟς τφ αUτοϋ πατρο

μητρφcρ τψ Χλωτέl"φ, σtJιιεπαγόμενος ϋση:ρ\Ιν καl τiιν l.δίαν γαμεηlν»· 

μετεφρ,ίσftη hE λιηινωτl Uπ(, ωϋ Εχδότου rlις Bonn. « ... Tlιωnas ... Yisit 
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eaιn, quae ei uxoι·enι adduxeι·at, aJJUd ιnatι·is patl'eιn Chlape
nurn, .... »· εi}εωρ-ή&η δηλαδtl, δρfiώ; ύπΟ τοίί Εκδότου τijς Bonn., Οτι μετα 
την στέψιν ό Θωμάς &τcηλθεν ,_-μόνος πuρι.Χ τΟ Χλαπένφ, δ στις φυσικα δΕν 
παρίστατο κατc'ι η)ν Εν Τρικκάλοις στέψιν. cH δΕ μετάφρασις τοίi Εκδό

του τfiς Bonn. δΕν είναι Ολω; σφαλερά. 'Εν πρώτοις παρατηροϋμεν δτι 
Εν τfι Εκδ. τής Bonn. Εχει <<εxδo\Jfi «πρΟς τ ψ ·αUτοϋ --·πaτρομητρίcρ Χλα

πέγφ», διc'ι: λέξεως τφόνrι :ταρηδόξnυ, Χιότι δΕν εϋρομεν αlιη'ι" οί•δαμοί3 

&.λλαχοϋ είμη Εν τfι <<Συναγωγfι Νέων 'λέξεων ύπΟ τών λογίων πλασθει

σο>ν» τοϋ Σrεφ. Κουμανούδη. Ό Μουσrοξύδης ·εν ΈλληνομνΙ]μονι (1845) 
σελ. 503 ση μ. 22 εγραψε περl τούτου, «καινοπρεπΕς xal μοναδικΟν εί"i•αι 

τΟ πο:τρομήτριος dντl τοϋ πατρυιΟς η μητρυιόρ· Οτι δΕ δ χρονuγράφος 

δια τijς λ. ταύ-ι:ης πατρομητρίφ η πατρομη-ι:ρcfιφ 1l&ελε να δηλώσn τΟν 
πατρυιΟν τοίi Θωμα Χλάπενοv, η, &ις λέγεται σ1)μερον, τΟν μητρυιόν, δΕν 
ύπάρχει αμφιβολία. ΟUδαμώς λοιπόν -ι:Ο ιnatι·is patι·en1 είναι' Lσοδύν~~ 

μον -ι:lJ πα-ι:ρομητρψος, &φοίi Εξ rf.λλου 1cl rοιαύτη 'Ε)tδοχη ·δΕν συμφωνεί 

καl πρΟς τ(Χ πράγματα. 

Κα-ι:α τα:Uτπ; λοι.πΟν πρέπει να Ηεωρηθfι βέβαιον 0-ι:ι ε1ς τοUς γάμους 

-ι:οίi Θ ω μα δΕν παρέσ-ι:η οι> τ. ε ό πατρυιΟς · Χλάπενος, η δη Εκ -ι:οϋ Δαμα
σίου &ποχωριlσας εLς τι:Χ 'ίδια, οίiτε ή μήτηρ Πρελούμπισσα. Άλλ' ει\•αι 
τφόν-ι:ι παράδοξον πώς δ Χλιiπενος Εκστρατεύων κατιi τfjς "Ελλάδος Βλα
χίας μετα τοίi Θωμά, πολιορκ(:Ο\' και Ί κυριεύωv τΟ φρούριον Δαμάσιον 
μετ' aUτoiJ.. Ερχόμενος εlς διαπραγματεύσεις πρΟς τΟν βασιλέα ΣυμεcΟν 
περΊ &ποδόσεως τοϋ Διιμασίου επι τψ Ορφ ('ίσως μόνφ) iτοϋ γάμου τοϋ 
Θωμά "'μετό. τής δυγαι:ρΟς του βασιλέως, μΕ-ι:Cι ταίiτα dφίνεί μόνον τΟν 
Θωμά~ να εtσέλιtn εLς Τvίχχαλα καl τελέση τοUς γάμους του. _'Έη Ομως 
παραδοξότερον δΕν είναι Οτι δ Θωμάς μετα τΟ.ν γάμον, ή μέρας 5τινι1ς δια
μείνας εν Τρικχάλοις, &.πέρχεται ε1ς τα 'ίδια παρα τφ "'Χλαπένφ καl τfi 

μη-ι:ρl αδτού Πρελουμπίσσn, καταλιπωv τfιv νύμφηv Μαρίαν εv Τρικκά
λοις; Και Οτι μετα χρόνον μόνον («ϋστερσν» τών Ήπειρωτιχιί)ν) επα~ 
νήλ&εν~J εLς Τρίκκαλα Ο πως παραλάβτι «τf1ν Lδίω• γαμεηlν »; TCt παράδοξα 
ταίiτα δυvατον vii εξηγηθώσιν &ς έξης. "Οτι δ μέγας Λουδοβίκος (1342 

-1385) βασιλεuς τiiς Οuγγαρίας εtσβαλmv τον Μά"ίον τοίi 1359 εtς Σερ
βίαν εlναι φυσικΟν δτι 11}Ct προεκάλεσε τfιν προσοχf]ν τοίi ημετέρου Χλα
πένου εύρισκομένου τότε περl τΟ Δαμάσιον-:_ co &πΟ βορρά λοιπΟν εκ 
τr;ίi Λουδοβίκου κίνδυνος f!"G ηνάγκασε καl τΟν Χλάπενον ν&.ναχωρήσn 
fσ:πυσμέ\'ω.; Ε:{ Δημασίου και τΟν Θωμάv Ολίγας 1lμέρας &πΟ τοϋ γάμου 
νιlπέ.λ{Ιυ ;ιrιρι~ τξ} πιηρυιψ rι:-δτοί.ι··· ε!ς ti]V πατρίδrι:. Ό ΣυμεΟΟν·~- «μόνης 

φροντίζων τ:i)ς Βλαχίας, ηΊν ΑLτωλίαν clπ~σαν ·cοϊς'Αλβανίταις παραχωρεί· 
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μόνη ~ε fιν 'c] τιiΊν Ίωανίνων πόλις μt) Uποχύψασα τfi τ~η' 'Αλβανιτών 
, ι, , ι) Δ , - , 'Ι - , .:πικρα-ι:~ιψ>, ια τουτο οι ωανvι-ι:ω δια πρεσβείας ζιμοϋσι παριi τοϋ 

Συμει:l>ν ~«αUδέηην καl ήγεμόνα δοδi]ναι αlηοίς». cO ΣυμεcΟν ύποδεικνύει 
τότε τΟν 'ίδιον γαμβρΟν Θωμa:ν, δστις τψ 1367 εγκα-θίσταται ώς δεσπό

της τών Ίωαννί.νων, 2) τυραννικώ-ι:ατα άρξας μέχρι τijς δολοφονίας του 

εν ετει 1384. ;!) CH δε σύζυγος αUτοϋ Μαρία Ά γ~·ελίνα συζευχ-θεϊσα τότε 

τΟν Ίζαοίi Buondelωonti &.δελφΟν τijς δουκίσσης Λευ:-.άδος αvεκούφισε 
με-ι:Ο. τοίί δεσπότου 'ΙζαοίΙ τΟν λαΟν τών δεινοπαθημr.ίι:ων. 

Έν δε τfi Θεσσαλίιt δι.εδέχθη (!πο&ανόντα τψ 1371 τΟν πατέρ(i του 

βασιλέα Συμεdη· δ υίός του 'Ιωάννης ΟUρός. Ούtας, αγνωστον δια τίvac 

λόγους, &ποσυρ&εlς τών εγκοσμίων κείρει:αι μοναχόc, τοί'!}.άχισrον τφ 1381: 

κα-ι:αλείπων τi]ν άρχi]ν ε1ς tι'.ιν Άλέξιον 'Άγγελον τΟν ΦιλανθρωπηνΟν δστις 

ώς Καίσαρ έκυβέρvησε τlιν Θεσσαλίαν &πιl -ι:οϋ Εωυς τοUλάχιστον 13814) μέ· 

χρι τοUλάχισι:ον τοϋ 13~:8. 5) To\J-ι:ou δι(ίδοχος μνημονε\Jει:αι έν ταϊς πηγαίς 

συγγενi}ς πιiνcως, δ Μανουtιλ 'Άγγελος Φιλαν8ρωπηνός, δ Καίρας Θεσσα. 
) ' ') Ή δ' '" . ο φ) Δ ,ι ας. .._ σαν ε πιυαι ωτα-ι:α οι ι ,ανυρωπηνο i σfί-ι:οι τfίς Θεσσαλίας 

συγγενείς τών Εξ ~Ηπείρου Φιλανι'Jρωπηνών. 7) Μέχρι τίνος ετους παρε. 

τάδη έν Θεσσαλί<t fι δυναστεία τών Φι/.αν8ρωπην6)ν τούτων; 

~Ήδη άπΟ τοϋ 1385, όπότε -ι:Ω πρώ-ι:ον oL Τοϋρκοι είχον ε'tσβάλει ε'ί; 

τiιv ·Ήπειρον περί-ι:vομος διετέλει ή Θεσσαλία Εκ τοίι επικρεμαμένου κιν

δύνου nϊG Τουρκικfις είσβολfις· «Θεοϋ παραχωρ1Ίσει» Επισ-ι:ειίετο τότε δη 

οί Τοϋρκοι πανταχοϋ 1Ίδύναντο νι't. προελάσωσ1. 8) Πράγματι δΕ τφ 139Β 

ό σουλτάνος Βαγιαζήτ ό Α' εLσέβαλεν είς Θεσσαλίαν λόγφ μΕν «κατα
στησόμενος τ& έν τfι Θετταλί<t Επιτηδείως Εχειν αUτiρ», 9) Εργφ δΕ πρΟς 

Κατάληψιν αύτfις. Διc'ι -ι:οϋτο πιΗανώtατον .νομίζω δτι -ι'] δυναστεία .τοϋ 1Ί με~ 
τέρου «&γ ίου αU&έντου, πανευτυχεσrάτου Καίσαρος ΜαΥοιηΊλ 'Αγγέλου 

ΦιλαvΗραιπηνοϋ», 10
) σΟ μvείαν Sχομεν Εκ τοϋ iiτους 1392-311) κατελύ-θη 

κ~τι1: την . ;Lσβολi]ν έιtείνην τοϋ Βαγιαζ1lτ, όπότε ηρχισεν ή τουρκοκρατία 
της ΘεσσαΑιας. 
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ΚΑΙ Η ΘΕΑΝΔΡΙΚΗ ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ ΠΑΡΑ H:J ΣΙΜΟΚΑΤΤI;Ι 

Ί πρfιc; τn\Jς Οί Βυζανηνοl Sπl Μαυρικίου περιΕ:πλάκησαν εlς π~ ,εμ~ν, -

' δ ' &.οχετ&. Ετη. το Εrος 589 }{(Ηελ{]φυη UJ10 τr'tJV Περ-
.Περσας ιαρχεσαντα ~ , λ '/ ~, 

- ' δ α' προδοσία" 1~1 σπουδαία πόλις της 'Αρμενίας Μαρτυροπο ι ς, α' ,ιι 
σω\ ι J ':> ' ' ' , ' ι 

, δ, , - 591 χατώρθωσαν οί Βυζανrινοι να την ανακτησουι. 
μετα υο ειη τψ _ ') " 

Ιτ , , 'ιστασιν έκείv 11 v ό χρισηανικΟς πληθυσμός της πο ,εως εωρ-:\.αtα την περ , , 
' , ) ο._ ι - I" πατρίδος του ιιε θρησκευτικην πανηγυριν, 

τασε την απε ,ευυερωσιν τη~ ' , , , _ 

λ ' η'3" το &νr:iλογος πρΟς την σπουδαιοτητα του της όπο ίας 1) μεγα οπρεπεια 

γεγονότος. - c - τα καη} 
"Ο Θεοφύλακτος Σιμοχάπης, δ όποίος δi{Ί: μακρων ισωρει-

' ο'λ•μο'' τ<Jίιτον καΙ τi1 ν &πελευθέρωσιν της Μαρτυροπόλεως, μας παρο-τονπι:ο ,c- ~" 
{}, f.v τϊ) ίσtορία του χαL rOv πανηγυρικGν λόγον, τον ο ποιον ο ~ε-
ετει . · , c ' & σιc των 

ρεUς έξεφώvησεν εν rf1 έκκλησίg, εν τfl όπ,)ίq. ~γι~•εν : συνα ρο'ι - , , 
, ' οο - ~- ) " - ) εγω'' τα ε'ς~η-ς· <' Επ:ει δε '- ' Κατόπιν δε αυτου ε;αi{Ο ,ουυει ' χρισtια\ ω'. , - , , 

'." ' ~ δ λαλιά'" τώ ίερεί έπεφιλοσόφητο, λίαν επαινετως εκροτει 
ουτω που τα της ια ~ • . _ -

τΟ CΗtροισμα τΟ μεγαλόνουν της διαλέξεως καΙ π,ολU τ~ δάκρ\ΙΟV' τη χαρ: 
' cπΟ τη-ς κατανύξεως του λόγου τfι εκκλησιg περιεκεχυτο και 

κεκραμενον υ ' cr ' ~ 

)ο'δακρυς η~ ν ·Γι παv 11γυρις ουκ Εχουσα πάθους ύπόθεσιν. Ου τω γαρ, ο 
φι' , - ) , Ο 

' 'λ ' δάκρυα χηρεύων &λγηδόνων και του ,υπησοντος. 
καιρος παρεκα ει τα · , c , - θ 
μεν οίιv ίερε\;ς σφα:γιάσας τΟν άρτον, τόν τε οινον ιερουργησας ~οι.ς 'ε-

ανδρικοίς μυστηρίοις τΟ συνεληλυθΟς τfi μεταλ1lψει fιγίαζε. Και οϋτω 
• < ' " ' .<:ι δ' - καθεωρτάζετο » 1). που ή πόλις ημεραις επτα uυμη ιαι~, , , 

, ε J!..1ς του Μαυ· Όμοίως ό Ι.στορικΟς &λληχοϋ διηγουμενος' τ ας π~ρrι~κ ι' , , 
• f <Ι έκστρατεύση εναντίον τ{\Jν βαρβαρων των απειλουντcι1ν τας 

ριχιου οπως υ , , _ οο 

' - ' ' 'ς συχ\'U:c φοιτησεις αυτου εις εUρωπαϊκός έπαρχιας του κρατους και τα ' - ~ ~ . ' 
τοiις ναοiις τής πρωτευούσης εiς τας παραμονας της εκQστρατε~ας, ~;::~ς 
, λ ο- 'lv -"είαν &ντίληψιν λέγει Οτι «λιταζόμενος αμα τφ λαφ εις 
επικα εσurι τt υ ' ' 

, - , τη-:: Ηεομη'τορος οLκίαν διημ.έρευε μυσταγωγουμενος τfιν προ του αστεος ~ 

καl τfις -θεανδρικfις μετελάγχανε πανδαισίας» 2). 

ι) Ιiκδ. C. de Eoor IV, 16, 27. 
2) v, 16, 8. 
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Την σημασίαν τών θεω.•δρικών μυστηρίων καl της θεανδρικijς πανδαι· 

οίας είς τΔ δύο ταίiτα χωρία του Σιμοκάττου εχουν παρανοήσει πολλοί ,_ 
έρμηνευταί. 'Εν πρώτοις ό Κ. Σά6ας συγχέωv προφανώς καί τόπους και 

χρόνους συνταυτίζει τδ.ς δύο φράσεις καί νομίζει Οτι πι&αvώς ό Lστορι

κΟς λέγων θεανδρικd μυσπ]ρια καL θεανδρικην πανδαισίαν έννοεί παντομι

μικfιν λιτανείαν κατα την πανήγυριν τών 40 μαρτύρων έν τfi έκκλησίq. 

τώv Βλαχερνών, τrιν όποίαν συνέστησεν ό Μαυρίκιος τΟ 591 '). ΑUτΟ: 

ομως δεν ε! ναι &λη&Ίj, Ό Σιμοκάττης όμιλεί περl θεανδρικών μυστηρiων 

περιγράφων τfιν έν Μαρτυροπόλει πανήγυριν τής &πελευ&ερώσεως. "Άρα 

δεν πρόκειται ένταίi3α περί παvτομιμικfiς λιτανείας ίδρυίtείσης UπΟ του 
αUτοκράτορος. Έν ti.λλφ δΕ χρόνφ καΙ. τόπφ όμιλό>ν περL τfις μελετωμέ· 

νrjς εκστρατείας αύτου λέγει δτι διημέρευε είς τΟν έν Κωνσταvτινουπόλει 

ναδν τfjς Θεομήτορος χαi τfjς θεανδρικijς μετελάγχανε πανδαισίας. Πλην 

δε τούτων δεν είναι δρaη ώσαύτως ή ύπό-3εσις δτι τοlιλάχιστον εν τfi 
δευτέρg περιπτώσει U:rO τΟν δρον θεανδρικη πανδαισία ύποκρύπτεται παν
τομιμιχη λιτανεία, δηλ. &εατρική. Είναι δύσχολον νd: ύποίtέση κανεiς δτι 

οί Βυζαvτινοi εlχαv δύο εiδών λιτανείας, -3εατρικιlς καi μη &εατρικάς. 

CΙΟλοι γνωρίζομεν rόν τύπον τών 3ρησκευτικcίΊν λίτανειών, αι δποίαι 
έχληροδοτή&ησαν καί εLς fΊμdς &πΟ τοiις βυζαντινοUς χρόνους. 'Ενταϋίtα 
&ναμφισβητ1lτως πρόκειται περί τfις λιτανείας τfις πρεσ6είας καλουμένης, τfιv 
Οποίαν Οντως συνέστησεν ό Μαυρίκιος κατα τfιν μαρτυρίαv Λέοντος Γραμ
μαrικοίi, ') Γλuκα ') καi Κεδρηνο;,. ') Α~τη κα&' έκάστην Παρασκευηv 
τελουμέvη f]ρχιζεν &πΟ τΟν ναΟν τijς Παναγίας έν Βλαχέρναις χαL κατέ

ληγεν εί.ς τα λεγόμενα Χαλκοπρατεία, Οπου Uπfjρχεν άλλος ναΟς αύτης. Δεν 
είναι έπομένω; δρ&η καl ή ιΧλλη γνώμη του ΣάιC)α δτι ή λιτανεία αύτη 
fίτο πανήγυρις τών 40 μαρτύρων κα3' r}v παρίστατο καί δ Χριστός «έν 
τψ μέσφ τfjς Εκκλησίας τών τροπαίων τα σύμβολα έπi τώv ΟΟμων περιφε
ρόμενος». "Άγvωστον είναι πό&εν παρέλαβε ταϋτα δ Σά3ας, γνωστΟν μό
νον είναι δτι ό Μαυρίκιος ϊδρυσε ναΟν τών 40 μαρτύρων Εν Κωνσταν· 
τινοuπόλεL. 5

) ΔΕν Εχει Επομένως σχέσιν χαμμίαν ή λιτανεία τών Βλαχερ
νών προς τοvς 40 μάρτυρας, 

J) "Ιστορικόν Δοκίμιον περl τού θεά.τρου καi. της μουσικης τών Βυζαντινiόν εν 
Βενετί~ 1878 σελ. το η'. 

2
) "Εκδ. Βόνν. σελ. 138, 18. 

3
) 'Έκδ. Βόνν. σελ. 508, 10. 

") 'Έκδ. Βόνν. σελ. 694, 21. 
~) Λέω ι' Γραμμαr. άvωr. ~ΓJ.υκ. σελ. 50ϊ. 

12 
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Μετα τΟν Σάδαν δ Κρουμβάχερ πραγματευόμενος τα του δρησκευ

τικοϋ δράματος τών Βυζαντινών λέγει Οτι είς τα είρημένα δύο χωρία 
μνημονεύεται UπΟ τοϋ Σιμοχάττου παντομιμικόν τι ίερΟν δράμα. 1

) την 
γνώμην ταύτην απλώς Clνευ οlιδεμιάς &πσδείξFως έπανέλαβε καl δ Λάμ
προς όρίσας μάλιστα Ότι τΟ παντομιμικΟν τουτο δράμα είχε {}έμα &ναφε
ρόμενον είς αυτα τα πάδη τοϋ Σωτηρος. 2) 'Επίσης καi ό Gabriel Mil
let νομίζει δτι ύπΟ tCt θεανδρικd μυστήρια ύποκρύπτεται τΟ δράμα τά1ν 
τριών παίδων Εν τfι καμίνφ. 3) Καl ή μΕν θεανδρικ1; πανδι:ι.ιαία, κα-8ι:Ος 
ε'ίπαμεν, σημαίνει άπλώς λιτανεία καl Επομένως δΕν είναι &νάγκη να Επα
ναλάβωμεν τα 'ίδια προς &ναίρεσιv της γνώμης τοϋ Κρουμβάχερ καi 
Λάμπρου. τα δΕ θεωιδρικG. μυση]ρια είχαν μΕν παρΟ: τοίς Βυζαντινοίς 
καl την σημασίαν τών δρησκευτικών δραμάτων, Εν τψ προκειμένψ δμως 
χωρίφ τοϋ Σιμοκάττου δΕν είναι δυνατΟν να εχουν τοιαύτην σημασίαν. 
Διότι πρώτον μΕν είναι δύσκολο ν νd δεχι1c0μεν Οτι οί κάτοικοι της Μαρ
τυροπόλεως Επανελθ-όνι:ες ώς πρόσφυγες κατόπιν διετοϋς έξορίας είς την 
Sλεuδερωδείσαν πατρίδα των fισαν Ε:τοιμοι να προβοϋν είς τfιν παράσταw 
σιν i}ρησκεuτικοϋ δράματος &παιτοUντος δπωσδ1lποτε χρόνον πρΟς προΜ 
ετοιμασίαν. Γνωρίζομεν δε Εκ τοϋ Εϋαγρίου 4) καl αύτοϋ του Σιμοκάτ~ 
του 5) δη οί Πέρσαι διό. π:ροδοσίας καταλαβόντες την Μαρτυρόπολιν Εξ
εδίωξαν όλόκληρον σχεδΟν τΟν άστικΟν πληδυσμΟν τfjς πόλεως. Μόνον 
τοUς δούλους καl τιJ.ς νέας γυναίκας Εκράτησαν. 'Έπειτα τΟ {}ρησκευτικΟν 
δράμα τών Βυζαντινών είχε περιωρισμένην χρησιν. Αί παραστάσεις Εγί
νοντο &vαλόγως τfjς Uπο8έσεως είς ώρισμένας μεγάλας έορτάς. Λόγου 
χάριν δράμα παριστανόμενον κατΟ:. την έορτηv των Χριστοuγέvων καl 
δχον Επομένως {}έμα την γέννησιν τοϋ Χριστοϋ δΕν fμο έπιτετραμμένον 
να παρασταδfι Εν άλλη 1)μέρq. τοϋ Ετους. Έν τϋ προκειμέν11 δΕ περιπτιό· 
σει δΕν μάς είναι γνωστόν ll.v ή έορτη της &πελευδερώσεως συνέπεσε 

πρΟς τοιαύτην μεγάλην έορτήν. Τρίτον δέ, δπερ καl τΟ σπουδαιότερον, 

αlιτΟ τΟ κείμενον τοϋ Σιμοκάττου είναι τόσον σαφές, ώστε δΕν μciς έπι
τρέπεται νΟ:. τΟ έρμηνεύσωμεν άλλως η δπως δ 'ίδιος έννόει Οταν εγραφε. 

1) 'Ιστορία τfις Βuζανηνf)ς Λογοτεχνίας, κατα μετάφρασι·ν r. Σωτηριάδοv τόμ. Β, 
σελ. 481. 

2) Νέος 'Ελληνομ·νήμων Τόμ. 13 (1916) σελ. 402. 
3 ) Recherches sur l' iconographic de l' θνangile Paris 1916 σελ. 613 ύπο

σημ. 2. 
') VI, 14. 
ι;) ΙΙΙ, 5, 11 
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ΊδοU τί ι{)έλει να ε'ίπn με τΔς τροπικdς φράσεις, εΙς Η~ς Οποίας &λλως 

ύσ&άνεrο '1ι:ολλf]ν άγάπην. MεcU τΟ τέλος τοϋ πανηγυρικοϋ λόγου ό Ιε

ρεUς &φοU έσφαγίασε τΟν ιΧρτον καl ίερούργι1σε τΟν οίνον ήγίαζε διU τfjς 

μεταλήψεως τΟ πλfjθος τοϋ λαοϋ, τΟ Οποίον συνέρρευσε ν είς τα δεαν _ 

δρικα μυσηlρια. 'ECtν δΕ ταϋτα δεχ&ώμεν Επl τής σημασίας τοϋ δράμα

τος, καταστρέφομεν καταφώρως τΟ νόημα του δλου χωρίου, διότι 

αί φράσεις «σφαγιάσας τΟν Ciρτον» καl «'Lερουργήσας τΟν οίvονιJ καl 

cfιγίαζε τίί μεταλήψει» προδήλως σημαίνουν την τέλεσιν -θείας λειτουργίας. 

Άρα ό ίερεuς διa tϊiς μεtαλήψεως ήγίαζε to πλijδος to συνελΜν είς tljν 

8είαν λειτουργίαν καl. οϋχl. είς την παράστασιν παντομιμιχοU δράμαtος, 

"'Ωστε· τα δεαvδρικ<1 μυστήρια: εχουν ένταϋ-8-α nlν πρώτην και κuρίαν 

σημασίαν τοϋ μυστηρίου τfiς iJείας εlιχαριστίας. Ή χρησις έπl ηϊς σημα

σίας ταύτης παρα τι$ ίστορικό) μχρτυρείtαι καl δπΟ έτέρου χωρίου «vαl 

δfιτα xal ταίς κορυφαίς τών βασιλέων τοUς σtεφάνους καθίδρυσε, τά'Jν 

τε ftεανδρικών μυστηρίων μετέδωκεν, 00ς σύνη{)ες τοίς -θρησκεύουσι την 

παναγί'j ταύτην καl &κίβδηλον πίιJτιν» 1), τΟ Οποίον δΕν &φtlνει πλέον 

καμμίαν &μφιβολίαν περl τfις σημασίας. 

Α. Α ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 



ΒΥΖΑΝτΙΝΗ Ι!ΑΡΑΣΤ ΑΣΙΣ ΜΗΝΟΣ 

Μεταξit τών μαρμαρίνων συντριμμάτων, τών άποκειμένων είς τΟν χώρον 
τοϋ άρχαίου 'Ασκληπιείου, κατ& τοUς Ν. πρόποδας τής 'Ακροπόλεως, κα\ 
προερχομένων Εκ τών χριστιανικών οίχοδομη~άτωv, τ& όποία ύπijρχον Εκεί 

' ' 1 " 1 1) ' ' ' λ ' "ξ )λ • λ. ' κατα τους μεσους αιωνας, ευρισκεται τεμαχιον π ακος α ιον πο. ου ογου 

δι& την Επ' αύτοϋ έγχάρακτον παράστασιν "(Είκ. 1 ). 
'Επt τijς έκ πεντελησίου μαρμάρου πλακος ταύτης (0,84Χ 0,38 παχ. 

0,07) εtναι κεχαραγμένος &νijρ όλόσωμος, γυμνός. Οfiτος /!χει τijν στάσι ν κα
{}ημένου, άν καl δΕν Sχει δηλωfΗi τΟ κάδισμαι φ~ρει μακρdν κόμην και κρα· 
τεί δια μεν τijς &ριστεριΊς ποτήριον tiνευ βάσεως, δια δε τijς δεξιιΊς &ντι
κείμενον, τΟ όποίον ttα καδορίσωμεν κατωτέρω. Τέλος ή περl tfιv μορφην 
Επιφάνεια τfjς πλακΟς πληροίlται ύπΟ μικρών εύ3ειών γραμμών. 

'Η έγχιίρακτος αϋτη παράστασις παν άλλο βεβαίως δύναται να Ι!εω
ρη3ί} ηώς Sργον τέχνης. 'Ανήκει είς τΟ καtώτατον εtδος τfίς γλυπτικης, τΟ 
Εφανιζόμενον, ώς ηδη Εχει παρατη3fj, είς Εργα λα'ίκοϋ tδίως χαρακτηρος, ώv 
παραδείγματα βυζαντινών χρόνων διεσώl!ησαν μέχρις ήμών '). 

Παρ' δλην δμως τijν βάρβαρον έμφάνισfν της ή πλαξ τοϋ Άσκληπιείου 
εlναι άξία μελέτης, διότι μdς διασώζει άντίγραφον παραστάσεως σπουδαιο· 
τάτης. "'Εχομεν δηλαδfι Ενταϋ6α προσωποποίησιν ένΟς τών μηνών τοϋ Ετους, 

καi δfι τοϋ Αύγούστου. 
Εlναι γνωστόν, δτι Εν τfι βυζαντινΌ τέχνιι ύπηρχον κατ& παλαιdν παράδοσιν 

προσωποποιήσεις τών δώδεκα μηνόΊν, απεικονίσεις δΕ τοιαϋται διεσώθησαν 
ί!ως σήμερον. "Αν ρίψη τις l'ν βλέμμα ε'(ς τινας τών τοιούτων βυζαντινών 
άπεικονίσεων τοϋ μηνΟς Αύγούστου, 3) ώς εtναι ή Εν τψ ύπ' άρ. 540 κώδικι 

-··~--------·---· 

1 ) Περί τούτων βλ. 'Αρχαιολογικiιν 'Εφημερίδα 1915 σελ. 52 κ. έ. 
2 ) Πρ6. Brehier, Etudes sur 1' histoire de la sculpture byzantine έν Nouv. 

Archives des Missions scientifiqnes Nouv. Serie Fasc. 3. (1911) σ. 99 κ. έ. 
') την σχετικήν μελέτην τού Riegl έν Mittheilungen des lnstituts fίir δster

reich. Geschichtsforschung Χ 1889 1 κ. έ., Οπου άναφέρονtαι πιθανώς καί άλλα 
παραδείγματα, δΕν ηδυνήθην να εϋρω έν "Αθήναις. Κατάλογον τοιούτων παραστάσεων 
παρέχει δ Strzygowski έ·γ Repertorium fίir Kunstwissenschaft ΧΙΙΙ 1890 245 
κ. έ. Tijν άπεικόνισιν του Αύγούστου είς τό έπιπεδόσφαιρον τοϋ Πτολεμαίου έν tι{:ι Βατιa 

Α. Ξυγγοπούλου-Βυζαντινi} παQάστασις μηνός. 1~1 

τijς Μαρκιανijς ΒιβλιοΙJ·ήκης έν Βενετίq. 1) (Εlκ. 2. 1 ) καi α1 εν τfί σειρ~ 

Εlκ. 1. Άθfι·ναι Άσκληπιείον. Πλιiξ1 μετ' έγχαράκτου παραστάσεως 
τοϊί μη,•ός ΑUγούστου. 

τών Όχτατεύχων, 2) (Εlκ. 2 2 _ 5 )Ι!α παρατηρήση. δτι το χυρίως χαρακτη. 

κανφ κωδ. 1291 τοθ έτους 814 (Είκ. παρά Boll έν Sitzungsb. der Κ- Bayer. Aka
demie der Wissensch. zu Mίinchen 1899 σ. 110 Κ. ε.) δέν λαμβάνω {,:τι;' Οψιν έν
ταϊίθα διότι αύτη άνάγεται είς άρχα'tον κύκλον παραστάσεων, είς Ον άνήκει καί ή 
άπεικόνισις τοϊι ψηφιδωτού δαπέδου τοiί Kabr-Hiram παρά τήν Τύροv (Είκ. προ
χεLρωςπαριiΒayet L' art byzantin 8 Paris [1904] σελ. 33.είκ. 6 Ό Αύγουστος άντι· 
στοιχεί πρΟς τόν Λώον τoiJ μωσσ'ίκοϋ). ~ 

1 ) Strzygowski, Die MonatSCJτclen der byzantinischen Kunst έν Repertorium 
fίir Kunstwissensehaft ΧΙ 1888 σ. 32 Πιν. Ι. 1 

2 'Οκτάτευχοι:. Βατικανοίi &ρ. 746 καt 747 Strzygowski ένθ. αν. Πιν. Ι,. ΙΙ. ΣεΛ 
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ρίζον τΟν μfινα τοϋτον είναι τΘ ποτήριον, έξ ού πίνει, καl μικρΟν άντικεί

μενον έv σχήματι σημαίας, Οπερ κρατεί δια τfις &ριστεράς, καl τό όποίον 

δfν είναι η ριπίδιον, ώς δεικνύουν άνάλογα παραδείγμάτα Επl άλλων παρα· 

στάσεων 1). 

τα αUτCι: περίπου χαρακτηριστικ& τοϋ μηνΟς Αύγούστου διαφαίνονται 

καl εLς τUς λογοτεχτικδ.ς περιγραφδς τών μηνών, ών άφ3ονεί ή βυζαντινη 

φιλολογίd.( 2) Οϋτ:ω είς τΟ γνωστΟν λα'ίκΟν μυ{}ιστόρημα «Λύβιστρος καl 

Ροδάμνψ> ό μ1jν Αυγουστος περιγράφεται &ς έξης. ') 

«Είδα τΟν Αύγουσwν άπ~ αVτόν, τέτοιον καΙ κείνον cΡίλε, -νd ένε άπό 
κάϋματος έμψυχος εlς την όψιν" ,,α στέκυ τάχα είς λουτρΌν λουσμένος, κτε

νισμένος· νd έ11ε !κ τΟ κάϋμα έδιψος;· και εlς τό έναν του. χέριν κούπαν 

έκράτει μ'έ κραaι και έπινε1• διd: την θέρμη1ι· καl. εlς τΟ άλλον του έ6άατα

ζεν χαρτt μετd γραμμάτων και τΟ Ίγραφεν: φίλε μου, Ο.κοvσε νd: τΟ μά· 

θυς τούς κάψει 1j_ θέρμη τοiί λουτροiί~ τούς φλέξει και διψήαουν, κατάψυ

χρον li.ς πίνουσι ο'ίiιΟγ, μην{τ']άθετ?ϋσι!'». 
τα παραδείγμαrα ταϋrα τfiς παραστάσεως τοϋ Α ύγούστου τόσον τα 

εικονογραφικά, Οσον καl τα λογοτεχνικά, παρετέiJησαν μόνον διΟ: νΟ: χρη

σιμεύσουν &ς μέσα ταυτισμοϋ τfiς ήμεtέρciς παραστάσεως. 'Εκ της .παραβο~ 

λiiς πρΟς ταUτα βεβαιοϋται, καθ' Οσον νομίζω, δη .πράγματι :'tρόκειται περl 

προσωποποιήσεως τοϋ μηνΟς τούτου, &φ' έτέρου δΕ άποδεικνύεται, δτι τό 

&ντικείμενον, τΟ όποίον κρατεί δια τfjς δεξιdς ή μορφή τής πλακΟς τοϋ 

Άσκληπtείου, είναι ριπίδιον. "Ότι δΕ τΟ στρογγύλον τοϋτο η πολυγωνικΟν 

σχημα τοϋ ριπιδίου fιτο έπίσης σύνηθες, συνηθέστερον μάλιστα τοϋ τε-

ραγίου Uspenslci. 'Ή 'Οκτάτευχος τijς-Βι6λιοθήκ.ης τού ;Σεραγίου έν Κωνfπόλει (Ραισ.) 
Δελτίον τοίi εν Κ,Ο,ει ΡωσσιΧοϋ Άρχαιολ. Ίνστιτούτου ΧΠ 1907 Λεύκωμα Πι ν. XII~2 • 

Σμύρνης Hesseling, l\ίiniatures d\e 1' Octateuque grec de Smγι·ne Leyden 
1909 Πιν.9~7 Χαί παρά Strzygoωslci, Der Bilderkreis des~griechischen Physiologus, 
des Cosιnas lndilωpleustes und Octateuch. Leipzig 1899 (Byzantinisches Ar
chiv 21 Πιν. ΧΧΧΙV. 
Ή σχετικiι είκΟΟν Εκ τi'j_ς Όκτατεύχου τfις Μ. Βατοπεδίου δΕν Εχει, καθ' δσον 

γνωρίζω, δημοσιευθij άκόμη. 
( ) Βλ. προχείρως Dielιl, Manuel d' art byzatin Paris 1910 σ. 759 είκ. 389. 

1Jfillet, Monun1ents byzantins de Mistra Paris 1910 Πιν. 1054,1311 • 

(:t) Τάς πλείστας tcOν λογοτεχνικ<J'ν τούτων περιγραφών συνέλεξεν δ Β. Keil, Die 
l\ionatscyclen der byzantinischen Kunst έν Wiener Studien 1888 σ. 94 κε. 

( 3) ΉκολοιJθι1σα τΟ κείμενον τοϋ κώδικος Barberinus Ι 172, τό όποi:ον Εδημο
σίευσεν ό Keil ένθ' άν σ· 132 κε, άποκαταστήσας, τfl φιλόφρονι βοηθεί~ τοϋ κ. Π. 

Φουρίκη, συντάκτ()υ τοίi Ίσι:ορικοϋ λεξικοϋ, μόνον τήν Ορθογραφία ν αύτοϋ. Ή διασκευiι, 

f\ν έδημοσίευσεΙ' δ Μαvροφρύδης, Έκλογη γνημείων της νεωτέρας έλληνικijς γλώσσης 

, .\θfj·ναι 1866 σ. 352 στιχ;. 763 κ έ. είναι πολύ Ελλιπής. 
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τραγώνου,, αποδεικνύεται Rκ σειράς Ολης παραδειγμάτων. 1) Τέλος καl αύτΑ 
τΟ σχημαι τοϋ ποτηρίου, τΟ Οποίον κρατεί δια της άριστεράς, δεν η το άσύν--

t 2 3 

Εικ. 2 Παραστάσεις τοϋ μηνός Λύγούστου έν χειρογράφοις: 
1 Κωδ. ΜαρκιανΟς 540. 2. 'Οκτάτευχος Βατικανοϊi 7 4β. 
3. Όκτ. Βατικανού 747. 4. 'Οκτάτευχος Σεραγίου. 

5 Όκτ-ατεuχ. Σμύρνης. 

η3ες, ώς μαρτυρσϋσι ανάλογοι &.πεικονίσεις. 2) 

Λεπτομερl)ς σύγκρισις τfις ήμετέρας παραστάσεως πρΟς τας &.νωτέρω 
παρατεδείσας &πεικονίσεις τοίi μηνΟς ΑύγοιJστου βοηθεί βεβαίως είς τόv 
ταυτισμΟν αύrfις, άλλ' &φ' Ετέρου δεικνύει, Οτι, έν' Φ αί λεπτομέρειαι-τΟ 
ριπίδιον χ.λπ. --είναι αί αύταΙ, έν τψ σuνόλφ ύπάρχουσι διαφοραl άξια ι 
ν~ ιlπασχολ•lσωσιν ήμάς. •Η ούσιωδεστέρα τών διαφορών τούτων εlναι, 
Οrι έv' φ είς Ολα τα παρατε3έντα παραδείγματα ή μορφi1 ή προσωπο

ποιοϋσα τΟν Αίίγουστον φέρει Ελαφρόν ίμάτιον, ή της 1Ίμετέρας πλακΟς 
είναι έντελώς γυμνt). 'Επίσης είς την δπΟ μελέτην παράστασιν ή προσω
ποποίησιc τοϋ Αύγούστου είχονίζεrω χαiJημένη, Εν' φ είς τα &.νωτέρω 

( 1) Βλ. μεταξύ άλλων Diehl, έ-vθ. αν σ. 481 εικ. 233, σ. 801 είΧ. 414 σελ .. 803 εtκ. 
415, σελ. 804 εtκ. 416. Millet lΞνθ. Ο.ν. Πιν. 110,, 1322 ,1352 • 

( 2 ) Millet, Sνθ. α''· Πιν. 105+> Strz-ygowski, Die Miniaturen des serbischen 
Psalters .. in Mίinctιen \Vϊen 1906 Πιν, ! 1 εύκρινέστερον παρα llfillet έν Revue 
archeologique 1908 Ι σ. 176 εtκ. 4. 
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παραδείγματα) &ς δύναcαι κανεiς τουλάχιστον να κρίντι άπΟ την μικροyρα· 

φίαν του Μαρκιανοϋ κωδ 510 (Ε!κ 2.1), ό Αύγουστος tσταται ορ/Jιος. 

1 2 

Εlκ. 3 Παράστασις τοϋ μηνΟς Αύγούστου έν ήί Χρονογραφίq. τοϋ έτους 354, 
1. Κωδ. Barberiuns ΧΧΧΙ 39., Κωδ. Βcέννης 3416. 

Πάντα ταϋτα &ναγκάζουσιν ήμdς vd παραδεχΒώμεν, Οτι ή παράστα

σις της πλακΟς τοίi 'Ασκληπιείου κατάγεται πι8ανώς άπΟ πρότυπον δια

φέρον κά'πως τοϋ συνή 8ους βυζαντινού τύπου. ΤΟ πρότυπον τοϋτο 'ίσως 

είναι δυνατΟν να τΟ &ναπαραστήση τις, Εν ταίς γενικαίς τούλάχιστον 

αύτοϋ γραμμαίς, βαC"ιζόμενος έπί τινων παραστάσεων καί φιλολογικών 

πηγών. 

Ή γυμνότης τi'jς μορφi'jς &ναγκάζει ήμάς να σχεtίσωμεν τi]ν παρά

στασιν ταύτην πρΟς τΟν τύπον του μηνΟς Αί'ιγούστου, Ον παρέχει ή Χρο

νογραφία tοϋ /'τους 354 1). (Ε!κ. 3) Πράγματι εlς τi]ν μικρογραφίαν ταύτην 

βλέπομεν τΟν Αίίγουστον παριστανόμενον -δπΟ μορφf)ν νεανίσκου έντελώς 

γuμνοϋ πίνοντος έκ μεγάληυ ύελίνου άγγείου, τΟ Οποίον Sχει τΟ σχfjμα 

( 1) Strzygσwski,DieKalenderbildeι·des Chronographen vonι Jahre 354 Berlin 
1888 (Ergiinzungsheft Ι der Jahrbίicher des Κ. Deutschen aι·chaeolog. Insti
tutes) σ. 73 κε. Πιν. XXVI. Μικρογραφία Εκ τού Κωδ. Barberinus ΧΧΧΙ. 39. την 
σχετικfιν είκόνα Εκ τοu Κώδ. 3416 τijς Βιέννης παρέχει ό Lambeσius, Commentar
iorum de Augustissi1na Bibliotheca Caesar.Vindobonensi Lib. IV appendix Ι σ. 
285 Πρ6. κrι:ι Konrlakof, Hίstoire de 1' art byzantin considere principalernent 
d'lllS les mίniatures Paι·Is 1836-91 Τομ. Ι σ. 65 σημ. ι. 
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&ρχαίας φιάλης, ;) γύρφ δ€ αlJroϋ εtχονίζονται τΟ ριπίδιον, τΟ χαρακτη· 

ρίζον i_"t<1ς βυζαντιν<lς παραστάσεις, κατασκευασμένον &πΟ πτερΟ: παγωνίου, 

τΟ Ενδu.μα του κ.λπ. 

'Ανάλογον έπίσης παράστασιν, μΕ τΟν Αϋγουστον γuμνόν, φαίνεται 

Ο τι είχε πρΟ όφδαλμών καl δ &νώνuμος ό έκπον1lσας την Εκφρασιν μη

νών ον τ<$ κώδικι 2773 τi'jς Δουκικfiς Βιβλιο~ι]κης τi'jς Δαρμστάτης 2): 

«"Ανδρα σοι προύθηκεν ό ζωγράφος γυμνΟν πνίγους γέμοντα και άνάμε

στον πυρΟς θερινοϋ καί πρΟς πότωι κεχυμέJ101', ύπομιμνήσκων σε τοϋ ~~fαι

μακτηριώ'J.•ος, έφ, ού τΟν οVράνιον Κ171'α έ:rι:ιτέλλει'J.' φασι και τοVς οί'στρους 

ταίς βουσί. ... τd κέντρα, έν~ φ πάς τις ψυχαγωγίαγ ποθεί καί πρΟς ψυχρδν 

ϋδωρ έπείγεται, και d1'απαύλης όδοιπόρος έπιθυμεί~. 

'Εκείνο δμως -r.O μνημείον, τΟ Οποίον, κατ& την γνώμην μου τουλά

χιστον, δύναται να μας δώσιι ιδέαν ιiρκούντως σαφη τοίι προτύπου τής 

ήμετέρας παραστάσεως, είναι μικρΟν &ν<ίγλυφον εύρισκόμενον έπl ένΟς κιο

νοκράνου τfις 'Εκκλησίας τοϋ eΑγίοu Άμβροσίου έν Μιλάνc.ρ, χρονολο

γουμένου άπΟ τοϋ 11 ου αίώνος 3) (Είκ. 4) ΤΟ άνάγλυφον τούτο είκονίζει 

άνδρα έντελώς γυμvόν, δστις φαίνεται καft1lμενος χωρlς να Εχη παρασταftfJ 

καl τΟ κάθισμα, άκριβιiJς δπως καl είς την πλάκα 

τοίi Άσκληπιείου. Δια της δεξιάς κρατεί άνηκεί

μενόν τι δμοιάζον πρΟς ράβδον καΙ άπολfίγον 

κάτω είς επιμήκη δίσκον, δια δε τiϊς άριστεράς φέ

ρει πρΟς τΟ στόμα είδος κέρατος. 

Δεν γνωρίζω άν τΟ μικρΟν τοίιτο άνάγλυφον 

Εχει ηδη έρμηνευιl}η ι:bς παράστασις μηνός. Πάντως 

οίlτε ό Rivoira δ δημοσιεύων είκόνα τοϋ κιο\'0-

κράνου, έφ' ού τοϋτο εύρίσκεται, κάμνει λόγον περi 

tfiς σημασίας του, ο1;τε τΟ εύρίσκω είς τΟν κατάλο

γον τών ~ν 'Ιταλίq; παραστάσεων μηvc;)v, δν κατήρ

τισεv /ι Gabelentz. ') 'Αλλa κα\ άν &κόμη το &vά· 

γλυφον δΕν είναι παράστασις μηνΟς ή στενοτάτη, Εlκ. 4 Μιλά·νο-ν Άγ. 

ιδίως ώς πρΟς την στάσιν, σχέσις αύτοϋ πρΟς tTjν Άμ6ρόσιος. 'Ανάγλuφ 0 ν 
έπl κιονοκρά·νου. 

ήμετέραν παράστασιν, μdς άναγκάζει να παραδεχ3ώ-

μεν, δτι ε1ναι άντίγραφον βυζαvτινfις άπεικονίσεως τοί1 μηνΟς Αύγούστου 

( 1) ·ο Kωιdakof, €νθ. άν σ. 68 παρενόησες την ύαλί,•ην φιάλψ•, ώς έξάγετο.ι έκ 
τής περιγραφης του: «Aoftt appaι·ait sous les tι·aits d' un jeune hωnme nu qui 
mange un ιnorceau de pasteque .. 

( 2 ) "Εδrιμοσιεύθη ύπΟ Voltz έν Byzant. Zeitsclιrift IV 1895 σ. 54t;. 
(~) Rivoira, Le origini della aι·chitettura Jωn baι'da2 Milano 1908 (1". 287 είκ. 288. 
( 4 ) Gabele1~tz, Mittelalterliclιe Plastik in Yenedig Leipzig 1903 σ. 176 κ. έ. 

~ο μfιν Αϋγουστος έν σελ. 181 κ. έ. 



186 Α. Ξυyγοπούλου~Βυζαντι'\'1) παράστασΙς μηνός. 

&.ναγομένης εlς τΟν τύπον, Fξ oiS άπέρρεuσεν καΙ ή παράστασις τfjς πλακΟς 

τοϋ Άσκληπιείου. •Όrι ό iταλΟς τεχνίτης άντέγραψεν άσυνειδ1lτως βυζαν· 

τιν1)ν παράστασιν τοϋ Αύγούστοu αποδεικνύει ή Εξέτασις η"Ον λεπτομερειών 

τοϋ μικροίι τούτου αναγλύφου. 

'Εκ πρώτης Οψεως ν~μίζει τις, Cτι ό άνfιρ τοϋ α,·αγλύφσυ σαλπίζει 
μΕ κέρας. 'Εν τούτοις τΟ ;τρότυπον εξ οίi &ντέγραψεν δ τ-εχνίτης είκό

νιζε τ(Ίν μi}νrι Α ίJγουστον πίνονι:α έχ κωνοειδοϋς ποτηρίου δχοντσς τΟ 

σχijμα &ρχαίου ρuτοϋ . ...,On τΟ πρU:γμα δχει οδτω άποδεικνύει ή περιγραφtΊ 

τοίι μηνΟς Αύγούστου ιl παρεχομένη ύπΟ τοU ΕύσταΗίου Μαχρεμβολίτου 

είς τ:Ω γνωστΟν μυ-θ-ιστόρημα τ;ου <<Τιi καδ' "Υ σμίνην καl Ύ σμινίαν» 1). 

,..~Ο μετ' αύτΟJ' fjδη J.ελουμένος εγέγραπτο. ΠρΟ τδΎν πυλών εlση]κει 

του βαλανείου, δθόνn τ-i)γ αlδοj περισrέλλω1', τd δ' 11λλα φέρωJι άπερικάλυ

πτα. Πανθ' ώς εξ ίδρώτος κατερρεiτο καί κατεβρέχετο. Εl'ποις ίδdηι d~ 

θ) '"θ '? ~"λ'θ - ' <' ~ , σ μαινει1' ί01' αν ρωπω' και οιον εκl.ε υσ αι τφ καυματι· ουτως ο τεχνιτης 

και τdς φ15σεις ω)τdς dπεμιμείτο τοiς χρώμασι. τ,η δεξιf! τiϊηι χειρώγ εκ

πωμά τι Κατείχε κωJιοειδές, δ τij) ση)ματι φέρωγ nJς δπi]ς άνερρόφει τοϋ 

πόματος· τfj δ~ aiJ γε λαιij.. υ}γ Οθό1'ην ά1ιείχε περi 

έκρυεϊσα τΟ πii'l-' έκκαλύφn τοϋ σώματος.>> 

' ΤΟ1' όμφαλόγ, μή πως 

ΤΟ &; χέρας λοιπΟν Εκλαμβανόμενον &νηκείμενοv είναι τΟ «κωvοει. 

δΕς εκπωμα, δ τίρ στόματι φέρων της σπης &νερρόφει τοϋ πόματος». 

"'On δΕ .πρόχι;οιrαι πρciγμαη περl &v&ρώπ~υ πίνοντας δεικνύει -ό τρόπος 
καίt' δν κρατεί τΟ Χωνοειδδς τοU·ω ποτήριον f1 μορφιl, τρόπος Εντελώς 

&νάλοyος πρΟς τιΧς &πεικονίσεις πινόvτων έκ ρυτών έπl dρχαίων άγγείων 

εύρισ>ωμένας. 2) Τό μόνον, δΠερ παρενόησε ό λομβαρδΟς τεχνίτης, είναι 

1) EustatAii Λfaω·eιπbol1:tae, Protonotilissiιni Hysιnines et Hysιniniae amo· 
ribus I~ibri ΧΙ Ed. Hilbel'g Vindobonae 1876 σ. 32. 10. 

~~ Πρβ. Saglio·Daτeπιbeτg, Dictionnaire des antiquitθs gl'eques et l'Oinaines 
Εν λ. Rhyton σελ 867. ε!κ. 5946. ΤΟ κωνοειδΕς τοίiτο σχijμα τοίi ποτηρίου είvε πρά
γματι σπανιώτrηον εtς niν βυζαντινην rέχνψ'. Δf:ν δίη'αμαι νU. μνημονεύσω άλλο πα

ράδειγμα ιJ;τ() τΩ &ναq;ερΔμενον ύπΟ τοίι Rott, Kleinasiatische Denkiniiler Leipzig· 
1908 σελ. 129, περιγράφοντας τοιχογραq:ίαν του Bal:yq-klissθ έν Καππαδοκίq. εLκο,·ί· 

ζουσαν τ1iν <Αγ,,είας ;τεϊραν, Οπου γράφει έπl λέξει «ΕΓ (δ Ζαχαρίας) reicht M:aι·ia 

das grosse TΓinkhoΓn,>. ΠρΟ. καl Άδαμωιτίου έν Λαογραφίq. Ι 1910 σ. 246. Άνriλο

yον μορφfιν έχει μόνον τΟ ~κέρας του Ελαίου» της 'ΑΎ. Γραφης (Α. Βασιλ. Ι7' 13) 
δι' ο-Ό χρίεται δ Δαβίδ, Οπως τούτο εl.κονίζεται είς η) ν βυζαντ:ιν1)ν τέχνην. Πρ6. Dal
ton, Byzantinc a1·t and aι·cl1aeology Oxford 1911 σ. 102 εtκ. 60. Οηωτιt Fac-siini· 
lθs des llliniat.uι·es dcs 1Λus anciens n1anuscι·its g1·ecs de la Bibliotheque Natio· 
nale Paris 1ΒΟ2. Πιν. lli, ΧΧΧΥΙΙ. 8cl-ιlt,f,1llbe1·geι', U E}Jopθe byzantine ΙΙ σελ' 

165 St?·zygoy.,rski, Die Miniatιιren dcs f:ei·ωschen P~alteΓs lΙιν. 111 4 και σελ. 15 
εtκ. 9. 
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τΟ άνtίκείμενοv τΟ όποίον κρατεί διU της δεξιάς καl τό Οποίον φαίνεται, 

δτι είν~ τΟ ριπίδιον, δπως επισης παρενόησεν τοϋτο καl δ λαξεύσας την 
r 

παράσtα<{~V τοϋ ΑUγούσcου επl τοϋ μεσαίου -&uρώματος του CΑγ. Μάρκου 

έν Βενετίιι;, μεταβαλcbν αύτό είς άπλοϋν σκfιπτρον 1). 

Οϋτω λοιπόν, έκ τών διαφόρων τούτων μνημείων βοη{}ούμενοι, δυ 

νάμε&α ν' άναπαραστήσωμεν τΟ πρότυπον, τοϋ όποίου μαχρυνΟν α\'· 

τίγρc..φον είνε ή κακότεχνος πλδ.ξ τοϋ 'Ασκληπιείου. Εί.ς τΟ πρότυπον 

τούτο, καtd τΟ: &νωτέρω έκτε&έvτα, δ μην ΑVγουστος -&α είκονίζετο έντε. 

λώς γυμνός, κα&ήμενος καl κρατών δια τfjς δεξιάς ριπίδιον δια δΕ τfΊς 

άριστεράς ποηlριον τΟ όποίον Εφcρεν ϊσως εΊ.ς τι~ χείλη. 

•Όσον άφορ~ η)ν χρσνολογίαν της~πλαχΟς τοϋ Άσχληπιείου οUδΕ:ν είναι 

δυνατΌν να λεχ&fi μεη~ ,Ι}εrικότητος. Έκ ηΟν ανωτέρω εκτε-θ-έντων δι!νι:ηαι να 

έξαχθfi μόνον τΟ συμπέρασμα, Οτι αϋrη &.νάγεtαι πι&ανώτατα εiς βυζανrινοUς 

χρόνους. ~Ένδειξιν ϊσως χρονολr:γιχ11ν, α\' καΙ πολU &βεβαίαν, δύναrαι. 'ίσως νli. 

παράσχ"!] ή σύγκρισις. τijς ήμετέρας παρασr•iσεως πρΟς τήν σχετικ1Ίν μικρο

γραφίαν τοί1 Uπ' άρ. 320/954 χώδικος της &γωρειτιχfις Μονfiς Βιιτοπεδίου, 

προερχομένου έκ Τραπεζοϋντος καl χρονολογομένου &πΟ rοϋ Ε'τους 1346 2) 
Είς τfιν μικροyραφίαν ταύτην δ ΑVyουστος είκονίζεται κατc't τρόπον Εντελώς 

διάφορον, σύμφωνον πρΟς τοϋς στίχους τοϋ Μανουi)λ Φιλη, 3) ώς γέρων 

δηλαδη άσttενfις κείμενος έπl κλίν1ις καl ριπιζόμενος ίιπΟ Uπηρετρίας. Έχ. 

τfις συγκρίσεως ταύτης δύναται, ϊσω:;:, vd. συναγάyυ τις, Οτι ή παράστασις 

τfίς πλακι\ς tοϋ 'Ασκληπιείου, ώς περισσότερον σύμφωνος πρΟς κυρίως βυ· 

ζαντινα πρότυπα, είναι πι&ανώς παλά.ιοτέρα τfiς μικρογραφίας τοϋ Βατο

πεδινού κώδικος, ή όποία άντιπροσωπεύει τf1ν τελευταίαν μορφήν, flν 6λα

βον αL προσωποποιήσεις τ5>ν μηνών είς την βυζαντινfιν τέχνην έπηρεα

σ&είσαν αίσ&ητ&ς άπΩ δυτικdς Επιδράσεις. 4) ~ Αλλ<l σπεύδω \'{~ έπαναλάβω 
δcι τΟ: συμπεράσματα ταϋτα δεν είναι άπολύτως άσφαλη. 

Τέλος οϋrε διΟ: την προέλευσιν, ;οϋτε διό τΟν προορισμΟν τΥjς πλαn 

κΟς ταύτης δυν<iμεflα να •.•νωρί.ζωμεν τίποτε τΟ βέβαιον. Αϋτη άπόκειται 

νϋν εl.ς τΟν χώρον τοϋ άρχαίοu Άσκληπιείοu, άλλ<~ δΕv γνωρίζομεν ϋ.ν εU· 

1) Ongania, La Basilica di S. :Maι·co a Yenezia Dettagli Πιν: 85. 
2) ΕίΚ<hν παρδ. Stτzygowski, Eine traρezuntische Bildeι·handschrift yonι Ja. 

hre 1346 Εν Repertoriunι fϋr Kunst,vissenschaft ΧΙΙΙ 1890 σ. 258. 

~) Οί στίχοι τοϋ Φιλfι παρU. Β. Keil, ένθ. άν. σ. 117. 
4 ) Strzygowski, 6νθ. άν. σ< 260 κ. έ. 
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ρέδη Εκεί, διότι, ώς και r'tλλοτε ελαβον άφορμ1iν vit παρατηρήσω, 1) εlναι 

πι3ανόv, ιJτι πολλit μάρμαρα μετ-εκομίσδησαν Εκεί άλλαχόflεν, ίδίως UπΟ 

τώv Τούuκωv κατα την κτίσιν τοϋ περιτειχίσματος τοϋ Σερπεντζέ. 

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥ ΛΟΣ 

') Άρχαιολ. Έφημερi.ς 1915 σ. 53. 

" I 

J 

ΤΟ ΑΚΟΥΣΠΚΟΝ «ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ• ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΊ'ΙΟΥ 1
) 

At τέχναι καΙ αί βιοτεχvίαι, και ή μείζων άχόμη βιομηχανία τών 

Βυζαντηνών, είχον φ{}άσει είς έπίζηλον σημείον άκμfίς. eH Μηχανικη καl 
ή Μεταλλουργία, ή Χρυσσχσtα _καΙ ή Χυμευτική, ή Μεταξουργία καl ή 

τέχνη τών βαφών, καδίστων &ληδώς τΟ Βυζάντιον Οχι μόνον παγκόσμιον 

έμπορικΟν κέντρον 1 &.λλU και περιζήτητον σχολείον τεχνικfiς παιδεύσεως, 
καl δι& τών βιοτεχνικών αναμφιβόλως είχε συμπληρωδfι Εν Ί ταλίq. ή διd 

τών ~Ελληνικών γραμμάτων αναγέννησις. 

'Επι τfις τεχνικfις ταύτης Εμπειρίας δΕν f'ιι'Jέλησεν Εν γένει να φι.λο

σοφήσn ό λόγιος κόσμοc: τών Βυζαντηνών, ώς επραξαν ot άρχαίοι φιλό
σοφοι έπl τών γνώσεων τοϋ λαοϋ, ούδΕ νd ύποβάλu ε'ίς τινα άποδεικτικην 

δοκιμασίαν τit ίιπΟ της άρχαίας έπιστήμης παραδο-θέντα, ώς τοϋτο επρα
ξεν ή νεωτέρα έπιστημονικfι ερευνα. 2) ... Οθεv καΙ στερείται κυρίως ή Βuζαν

τιακiι Γραμματεία δοκί.μου έπιστημονικής λογοτεχνίας. 

'Εν τούτοις, καl πρακτικός εφαρμογός γνωστών 3εωριών, άλλ& καl δε

ωρητικιiς; έρμηvείας ώρισμένων εμπειρικών γνώσεων, δuν(ίμεitα νό παρα

τηρήσωμεν, πρώτον μΕν κυρίως είς τdς Μυστικιiς ~Επιστήμας, περl τιlς 

όποίας καl σuνετάσσοντο σί. τών λογίων νεωτερίζοντες, 11
) καl μάλιστα είς 

την Χυμευτοηlν, ής τΟ έλκuστικΟν και διαφέρον tfέμα. δΕν εκρίfiη άνάξιον 
τοϋ γραμματειακοϋ σπουδαστηρίου, ') Επειτα δ' ώς έπόμενον, καl είς τfιv 
Γενικi]ν Μηχανικήν, τijς οποίας ή πράξις &πι]τει τi)ν μα8ηματιΚi}ν 8εω. 

ρίαν, τόσον Ciλλως τε σuναφfi π!]Ος τΟ σύστημα τοϋ Μυστικισμοϋ, μf: τών 

&ριδμών τιlς μαγικιl; δυνάμεις 5) καl τdς ftαυματικας αύτης; πρακτικός 

1) 'Ανακοίνωσις Εν τfj συνεδρίq. τής 28 Άπρ, 1923 της Έπιστημ. ~Εταιρείας. 

Ιδε Άθηνaς 35. 251. 
2 ) "Ιδε τό άρθρον μου Εν Revue Scientifique 22 Μαρτ. 1924, σ. 183. 
1 ) "Ιδε τό.ς πραγματείας μου: "Ο Φυσιολόγοςκαί σχέσις αύτοϊιπρό~ 

τ ό. ς ά π ο κ 2ύ φ ους Ε π ι σ τ ή μ α ς ('Εν τfι «'Επιστημ. Έπετηρίδι τοϊι Πανεπιστη~ 

μίου:. ΙΗ' σ. 299) καl Α ί Φ υ σ ι κ α i Έ π ι σ τ ·η μ α ι τ ω ν Β υ ζ α ν τ η ν ω ν 
('Εν τψ «"Ημερολ. τijς Μ. 'Ελλάδος)) 1924, σ. 269). 

.ι.) "Ιδε τfιν πραγματεία'\' μου: Ψ α μ μ ο υ ρ γ ικtι κ α 1. χ υ μ ε ία, σ. 35έξ. 
5) "!δε τfιν πραγματείαν μου: Τά μ α θ η μ α τ ικά τ& ν Β υ ζ α ν τ η,, ω,, (έν 

•"Αθηνaς • 35. σ. 206). 
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εφαρμογάς. 

Τούτων δέ~ τών μηχανικών «rrαραδόξων»-t5Jν «:tρΟς Εκπληξιν -δεω

ρίας» 1)-κυρία πιitανώταω πηγll ήτο τΟ Περl πνευματικών και αύτομα· 

τοποιητικώ11 τών παλαιών φιλοσόφωΨ και μηχανικώγ ΕργΟ\' τοϋ ·Ήρωνος 

'λλεξανδρέως (2ας μ. χ. έκατ.). εvaα ΚΙιl άπανt(~μεν 2) επι παραδ. τΤι\' 17εω· 

ρίαν καl κατασχευfιv roU βυζαντιακοίί «μεγάλου ψαλτηρίου η χειροργά· 

νου>\ 3) τfις «μυστικής φιάλης τοϋ Τρικόγχου» τi]ς κιρνώσης πιατάκια καl 

κουνάρια καl &μύγδαλα, 4) τού χρυσού δένδρου τοϋ παλατίου «έν φ στ ρου. 

Hoi έφεζόμενοι δια μηχανfiς τινος μυστικώς έκελάδουν», 5) τών μηχανικών 

Ορνέων και λεόντων, άτινα έβρυχ(Οντο η εψαλλον έναρμονίως επl τfl Πα· 

ρουσίq. τοίi αύτοχράτορος 6). 

Μετ α τών δαυμασίων δΕ τούτων άκριβώς κατελέγετο καl τΟ «Μυ~ 

στήριον:ι>, έκ τών οικοδομών τά')ν ανακτόρων, κόγχη τις τοϋ Τετρασέρου 

ύπΟ τΟν Τρίκογχον, περl τοϋ όποίου γράφουσι τα έξης, ό μΕν Λέων ό 

Γραμματικος: 7) ,'Q δε α~τος βασιλεuς (ό Θεόφιλος) τον Τρίκογχον έν τψ 

παλατίφ καl τΟ λεγόμενον Σίγμα... UπΟ δΕ τΟν Τρίκογχον κάτωθεν 

δια μηχανfiς εποίησε τΟ λεγόμενον μυστήριο1ι, έν φ έν τfi μιg γωνι~ 
" , ' " 'ξ ' ο εαν ειπn τις, ε ακουεται έν τfi Ειέρg», καl οί μετ& τΟν Θεοφάνην 

χρονογράφοι ') εκτεvέστερον : "'Αλλa τσϋτον μεν (το• Θεόφιλον) οfiτω 

καταστρέψαντα τΟν βίον, ένταϋθα καταλιπόντες, έπl τό.ς καtαλοίπους 

οLκοδο μάς, αUτοϋ που περt τα άvάκτορα .οVσας, βαδιούμε&α, άξιολοyω .. 

τάτας οVσας και μν1lμης τυχεlν tκανάς. EUflUς γοϋν &πΟ τοϋ κυρίου εί~ 

σιΟJν καπi τΟ πρόσωπον ύτcαvτώσας εύρήσεις αύτάς. ~σ τε γαρ ..... Τρίκογχος, 

ε~ τοϋ σχ1lματος τfιν χλfiσιν λαχών· τρισl γαρ κόγχαις μετεωρίζεται ... ή Βξο

δος είς τΟ καλούμενον οδτω Σίγμά Εξάγει, έκ τfjς πρΟς τΟ στοιχείον όμοι~ 

ότητος την Επωνυμία ν λαβόν... δια στύρακος δΕ πρΟς τΟ 3εμέλιον αύτοϋ 

κατιών ... εύρήσεις ... τΟν περίπατον Εχοντα κατεστρωμένον έκ λί3ου πιπε~ 

1
) "!δε 'Ήρων. "'Αλεξω,δρ. εκδ Schιnidt, Ι. σ. 338, .342. 

2
) Αύτοθι, Ι. 112, 192, 316, κλπ. 

3
) Collect.· des alohim. Grecs, ρar Bertlι.elot et Ruelle, σ. 434ι 437. ΤΟ χειρdρ

γανο1' δ', ύποθέτωι μετεφράσθη εLς πιάνο. 
4

) Κωvοτ. Πορφυρογ. (εκδ. Βόννης) Ι. 297, 1'heophan. contin. σ. 141-142. i'Ωνο• 
μάσθη δ' ή φιάλη αϋτη μυστική, πιθανώς ούχi. &ς γειτνιάζουσα πρΟς τΟ Μυστήριον 
(&ς λέγει ό Βvζά1ιτιος, Κωνσταντπ. Α. 202), άλλ' &ς κιρνώσα μuστικώς (διά μυστηρι· 
ώδους μηχανfις). Πρόκειται περt τών νυν automates. 

δ) Γεωργ. Μοναχ. (εκδ. Βόννης) σ. 793, Theoph. cont. σ. 627. πρ6λ. Κ. Μανασοfj, 
Σύνοψ. Χρον. στ. 5265 καl Α. Πασπάτη, Βυζ. άνάκτ. σ. 169, 288. 

6
) Πορφυρογ. Π. 569. 

7
) "'Εκδ. Βόννη ς1 σ. 225, 
') σ. 140 έξ. 
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ράτου. ίfούτοu δΕ πλησίον τοίi περιπάτου, Sνδότερόν που και &νατολικώ · 

τερον, τέ:<ι:ράσερόν τι ό τεχνίτης εξήγειρεν, τρισl καl αύτΩ χόγχαις διειλημ· 

μένον κατα την εικόνα τοίi Επικειμένου αύτψ τρικόγχου, &λλα nlv μΕν 

μίαν πρΟς την dνατολ1lν, τtlς έτέρας δΕ δύο, μίαν μΕν πρΟς nlν δύσιν 

3&.τeραν δε πρΟς τfιν μεσi1μβρίαν συμπεριείληφεν, τΩ δΕ πρωτεί!ον μέρος, 

Εκ δύο κιόνω·v &λη&ινοπιπέρων, εχει διανειργόμενσν 11!υση]ριο1', καl 'i αΊ

τία δτι κα&άπερ τα Ciντρα συνεπηχcίη·, &βλαβfi τi1ν ήχcΟ διαπέμπει πρΟς 

τσUς ά·ωύοντας, καl ε'ί τις τξ) ωίχφ πλησιάσας της &ναrολικfjς κόγχης, 

ε•ίtε δη καl δυτικής, Εν μυστηρίφ τι ε"ίπη καl κα{Ι' έαυτόν, Εκ διαμέτρου, 

τε καl &ντιπέρας ίστάμεvος 8τερο;, ει τΟ οVς τψ τοίχφ έ:πιiJfιται, της Εν μυ· 

σrηρίφ λαλουμένης Εκείνης φωνfiς αUτήκοός πως γενήσεται· τοιοϋτόν τι 

πει;!l αUtO δαϋμα Εγγίνεται.>~ 

Περl «-1Jαύματος>> τοιούτου, κειμένου Β.λλως τε εξω τοϋ Ηέματ:ος 

τών μηχανικιΟν του προβλημ(iτων, ούδΕν σχετικΟν &ναφέρει ό ~Ήρων ό 

'Αλεξανδρεύς. Έκ δΕ τ(Ον νεωτέι;ων ό Δουκάγγιος έν μΕν τ ψ λεξικψ αύ · 

τσϋ λέγει. τα Εξής: 1) ((Μυστήριον· δ τι κα-&άπερ τU Cίνrρα συνεπηχάη' 

&.βλαβή τtΊν f1χω διαπέμπει πρΟς τοiις ciκούοντας Leo GΓaιn111at. ρ. 

445. Chron. MS. Άμαρτ. 'lΊ1eopl1. contin. et nostι·aω Const.,, εν 

δε τω συγγράμματι α~τοu Cωιsta,ti"O]J. C!ω·istia1ιa Ί μεταφράζει 

Εκ τοίi περl Τρικόγχου κειμένου τών χρονογράφων : "Tι·iconchuιn, τΟν 

τρίκογχον έν !Ιαλατίφ, extt"nxit τllΘOj)lli)us Inlj)Θt'ator: ut auct.ω· 

est Leo Graιnmaticus. Ruι·sus Triconclli ιneιninit in I.ecapeno 
pag. 497. Meιninit etiaιn Anonyωus in eodeιn Lecaρeno η' VI.» 
<Q τοϋ Στεφάνου Θησαυρδς ::~) παραλαμβάνει τα ruί1 λεξικοϋ τοϋ Δου

χαγγfου. "Ο ΙΙασπάτης 4) δίδει σύντομον περιγραφfιν κατα τΟ κείμενον 

τών Συνεχ. τοU Θεοφ., χαl δ Βυζάντιος 5) &ναφέρει τΟ σχετικΟν χωρίον 

του Λέοντος Γραμματικοίi. <ο δε I Αντωνιάδης εν τ ψ συγγράμματι αδτοϋ 

"'Εκφρασις τής <Αγ. Σοφίας, 6) λόγον ποιούμενος περi τσϋ Τρικόγχου, ου

δΕν λέγει και περl τοί1 Μυστηρίου. 

'Αλλ' είναι βεβαίως φανερΟν δτι τΟ «Μυστήριον» fiτo κόγχη Ελλειψο

ειδής, εφ' f}ς συνέβαινεν τΟ φαινόμενον τfις dνακλάσεως τού /jχου έπl τώ11 

καμπύλωΨ έπιφωιειώ1ι, τών όποίων ιi μία τών έστιών Ε (Ενδα ό άχούων, 

1 ) .Lex. m. g1·. σ. 981. 
') ΙΙ. σ. 121, ΧΙ. 
3 ) Έν. λ. μvσπ]ριο1ι, 

{)Α. Γ. Παοπάη;, ΤΟ. Βυζω•τ. ό:νάκτ. Άθfιν. 1885, σ. 189. 
0 ) Σ. Βυζω•τίου, "Η Κωνστα'\•τιγπ, Α. σ. 201. 
') Α. σ. 46. 
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ίδ. τΟ σχflμα 1} δέχεται τΟ σύνολον τών ήχητικών κυμάτων, τών έχπεμπο

μένων έ" τfjς Ετέρας Ε' (ενδα ό όμιλών) και &νακλωμένων έπl τfjς έλ

λειψοειδοίiς καμπuλότητος τfiς κόγχης-.διότι, ώς γνωστόν, ή μSν γωνία 
τfjς προσπτώσεως τών ήχητικών κυ

μάτων είναι πάντοτε 'ίση πρΟς ηΊν 

γωνίαν τfις άνακλάσεως, αί δ~ ΕΙ{ 

τών Εστιών Ε, Ε' έπιβατικαl &κτίνες 

(άς άκολσυθοϋσι τα κύματα τοϋ η. f>

χου), ο!ον α! Ε Π χαi Ε ΊΙ,σχηματί

ζουσι μΕ τijν άκτίνα ΚΠ (κri3ετον 

ε!ς το σημείον 1\παφiίς Π)γωνίας tσας 

ΕΠΚ=Κ Π Ε'. Συμπεραίνομεν δ' 

Εκ τfίς ύπΟ τών χρονογράφων περι-

ε' 

Σχ. 1, 

γραφflς τοϋ τετρασέρου, δτι τΟ «Μυστήριον» έσχηματίζετο έκ τής άνατολικης 

καl της δυτικής κόγχης, αίτινες συνεπλήρουν fiλλήλας είς μίαν έλλειψοειδη 

~οtαμπυλότητα με δύο φανερός έκατέρω{}εν έστίας, o'L δε τοίχοι F.;rειντο 

πολ\1 πλησίον τών έστιών τούτων, 1itoι τΟ μυστήριον είχε περίπου την κατα~ 

σχευf]ν tοϋ σχήματος 2. Παράδειγμα τοιούτων οίκοδομημάτων μυατικfjς fιχσϋς 
(καlοUτω βεβαίως πρέπει ν' &.ποκαλώμεvτΟ φαινόμενον) άναφέρονται εν ταίς 

Φuσικαίς σήμερον η 3ολωτi] αίθουσα τijς Πολυτεχνικijς Σχολijς τά>ν Πα

ρισίων καl ό καμπυλωτός τοίχος τοϋ 

Muyden παρa το Άμσrέλόδαμον. 

Δίκαιον <Ϊρα να προστε3fι είς τα πα

ραδείγματα ταϋτα, &ς πρώτον .μάλιστα

iίi τάξει, καl τό άνωτέρω Μυστήριον 

τοϊί Βυζιχντίου. 

'Αλλ' ή τοϋ φαινομένου παρατ~

ρησις και ή γεωμετρικη αϋτοϋ εφαρ-

....... , 
', 

\ 
I 
\ 
I 

Ε ~· I 
' I 
\ I 

',,',l____Jl.-,-'' 
Σχ. 2, 

μογfι εlναι &ρά γε 'ίδιον fργον τών Βυζαντηνών, η άπλΟ}ς άντιγραφfι 

πράγματος γνωστοϋ; 

Tfjς φυσικfjς περl τi}ς ήχοϊίς itεωρίας τών άρχαίων 1} συνοπτικηv ίδέαν 

παρέχουσιν ήμίv δύο έκ τών Προβλημάτων τοϋ 'Αριστοτέλους,') το μεν 

πραγματευόμενον περl της άντηχήσεως τών οίκιών διd «κατορωρυγμένων 

1
) "!δε Philos-graec. έκδ. Mullach, Ι σ. 357. Άριστοτ. Π. άκουστών, Π. 

αίσθ. Π. ψυχής, Προ6λήμ. ΧΙ. 7, 8, 9, 23, 51, 58, Fr. (δκδ. Parisiis IV. 209), Θεοφρ. 
Π. αtσθ. 53, 89 (7). 

?) ΧΙ 8 καί 23. 
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πί8-ων καl κεραμίων» ΕνtΟς τών τοίχων, τΟ δ" εtδικώτερον περl τijς ήχοϋς: 

«'Επεl :άνάκλασις ή ήχW, δεί περιειλημμένον ά\Jρόον είναι τΟν άέρα, καl 

εχειν JQOς δ άνακλασ3ήσεται προσπίπτον πυκνόν... οϋτω γαρ μάλισ~α 
ήχΟΟ γίνiται ... τΟ μεν ο-δν φρέαρ καl ό λάκκος εχει τfιν στενότητα και την 
&:θροισιν, οί δε πί3οι καl τΠ κεράμια καl την πυκνότητα τών περιεχόν

των &στ' Εξ άμφοτέρων τΟ σuμβαίνΩν· και γόρ τα κοίλα μάλλον ήχεί· 

διιl τοϋτο καl δ χαλκΟς 1) μάλλον τών fi.λλων- Οτι δΕ κατορωρυγμένα οϋδΕν 

dτοποv- η ydρ φωνΤJ φέρεται κάτω οϋχ ήττον· Ολως δε πανταχίΙ δοκεί 

καt κύκλφ φέρεσθαι», καl ~Ή φωνή εστιν άήρ τις έσχηματισμέvος, καΙ 

φερόμενος διαλύεται πολλάκις τΟ σχfjμα, f1 δ' ήχffi γίνεται πληγέντος τοϋ 

τοιούτου πρΟς τΟ στερεόν, ού διαλύεται αϋτη, &λλό σαφώς άκούομεν α-ϋ~ 

της, δτι άνάκλασίς Εστιν, &λλ' of1 κατάκλασις οϋτω δS τΟ δλον διαμένει, 

καl δύο μέρη Ομοιόσχημα εξ αϋτοϋ γίνεται· πρΟς όμοίαν γόρ γωνία ν 

έσι:lν άνάκλασις· διΟ χαl όμοία γίνεται ή τfις ήχοίiς φωνfι τfl Εξ &ρχi]"ς». 

'Εκ τούτων δε μανftάνομεν τ<Χς έξfjς πρΟς τfιν fιχΟΟ σχ~τικΟ:ς γνώσεις 
τά'Jν άρχαίων: α) δ τι η ήχffi είναι άποτέλεσμα άνακλάσεως τοϋ ηχου, β} 

δει τα κοιλώματα μάλλον ήχοϋσι, κ<:l γ) δτι ή άvάκλασις γίνεται πρΟς 
Ομοίο:ς γωνίας-κατ α την γεvικf1ν κdl παρ α τοίς παλαιοίς άρχf]ν τών «πι
πτόντων και άφαλλομένων » σι:ι.::μάτων. 2) 'Αλλ' ο δ δεν άπαντώμεv καl περt 

τοίι είδLκοU φαινομένου τfiς Επl t<ίJV θ-όλων άνακλάσεως, δπερ εν τούτοις 

οϋδαμώς άπίθανον να είχε παρατηρη&fι δπΟ τοίi λαοi3, ίδίως sίς τα Ciντρα, 

κοιλώματα πολλάκις {}ολωτά, χρήσιμα συνήftως παρα τοίς &ρχαίοις ώς 
'tερα καl οlκητή(ιια νυμφών, ών πολλd άναφέρει U περιηγητ·ης Παυ · 

σανίας. 3) ΊΌιαίiτα δΕ σπ1lλαια, παρουσιάζοντα άκουστικός Εστίας, είναι 

σήμερον γνωστCι τΟ σπήλαιον τών λι&οτομιών .παρα τΟ:ς Συρακούσας καl 

το περ(φημον <'iντρον τοϋ μαμμοuδ ε!ς Kentucky τών Ή ν. Πολιτει

ών . .ι) c"'Ωσπερ τα άντρα συνεπηχών» λέγει περl τοϋ Μυστηρίου δ Βυ

ζαντϊ:νος χρο,·ογράφος- δανειζόμενος, δπο-8έτω, την φράσιν παρα του Λοu-
λλ , ' λ' Ο" ν ό κιανοϋ, Οστις, δίδων τfιν είκόνα τοίi κα ιστου οικου, εγει: « ικω 

κάλλιστος είς ύποδοχfιν λόγων άναπεπταμένος... ήρέμα καl αϋτΟς Wσπερ 

τd άντρα συνεπηχών καl τοίς λεγομένοις παρακολουδών καΙ παρατείνων 

1 ) 'Εννοεί βε6αίως ό.γγεiα έκ χαλκοU. , , " , 
~) 'Αρωτοτ. Προβλήμ. ς'. 4: ο:Διό. τί τU. πίπτοντα επι την γfjν "κω αφα!.λ.ομεν,α 

όμοίως γωνίας ποιεί πρΟς τό έπίπεδον είς έκάτερατο,ϊί n~μ~ίου, Φ "ηψα~ο του ,επιπε: 
δου, &σπερ έν τοiς κατόnτροις ... τοσαιίτην y&.ρ γιιη•ια'\' rιπε(•JΟΗΗ οση γινεται η κατα 

κορυφήν:.. 'Ιδ. χα\.!::;-'. 13. 
') •Εκδ. Dindω·f Χ. ΧΧΧΙΙ. :1 έξ. 
4) ''Ιδε Gr. dict. dιι ΧΙΧ siecl. paι· I.aι·ousse t. ί Ρ· 80. 

13 
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τα τελευταία τΥ}ς φωνης καL τοίς Uστάτοις τών λόyων έμβραδύνων». 1
) 

Άλλa καl ό 'Αλέξανδρος ΆφροδισιεiJς αναγράφει πρόβλημα, σχεηκον. με 
την &.χοuστικi]v τών Civτρων: «Διατί τα καθαρd. τώ1• l11•τρω'' καl οί Uψη
λότατοι τόποι καΙ. κρημ\'01. ποιοϋσι καl &ντιπέμπουσι ταίς φωναίς ήχον; 

διόtι καl τα χωρία ταϋτα κατ· άντανάκλασιν τfιν πληγfιν έχπέμποντα τΟν 
fιχ.ον ποι.οίίσιν.2- 2 ί Τuιοϋtο\' δ' ηΧΙ1tικΟν σπήλαιον, δίδον έπταπJ.ην ήχώ, 
&ναφέρεtαι διάσημον παρd τοLς &ρχαίοις τΟ έν Ολυμπίq; «rΕπτάφωνον,.: 

«Olyιnpiae anteω arte, ωirabili ιnodo in porticu, qnaιn ob id 
Jιeptaphonon appellant, qnoniaω septies eadenι vox redditur>, 
κατ Ο:. τΟν Πλίνιον. 3) Σημειωτέα δ' έντεϋθεν η τών &ρχαίων φροντίς δι& 

την καλλιτέραν κατασκευi]ν τώv οικιων άπΟ ι!κουστικflς άπόψεως, κατ& 

φυσικΟ. συνή-θως παραδείγματα. 'Ορ{Μν δΕ νομίζω να Uποδέσωμεν δtιι 

καl τών βuζανiηνών ναών αί κόγχαι1 δί):ην άχηβάδων ήμικυκλοτερείς 

άλλα ·και οΊ. τροVλλω βεβαίως, είχuν σκοπόν καί τΟ κα&ιστdν την φωw 

νι) ν καθ-αρά ν, ούχi δέ μόνον, ώ;; συ\·ήflως παραδέχονται., ~) τη Υ όJραιότηtα 

καί τfJν ά~μονίαν τοϋ συνόλου. 

"Αλλά, καl δ.ν πράγματι είχε .ταρατηρη8fι κοινώς τΟ φαινόμενον τfjς 

μυστικijς fιΧοϋς, η &ρχιτειιτονιΚi] δ 1 3μως αύτοϋ έφαρμογη &πήτει γνώ
σιν άκριβη τfις 8εωρίας τών κωνι.κών τομών, ίιπερβολfjς καl παραβο

λής καl ίδίως τfϊς Ελλείψεως. ΤΟς κωνικι.Χς δΕ ταύτας τομάς, γνωστCtς 

άπΟ τοϋ Δημοκρίτου, 5) έπραγματaύ\Jη μΕν ό 'Αρχιμήδης, είδικώτερον δ' 

δμως, καl μάλιστα τi]ν Ιiλλειψιν, f]ρεύνησεν ό 'Απολλώνιος Περγαίος (~50 
--lUO π. Χ.),') δστις «καθόλου τι εΒεώρησε (τιΧ περi κωνικών τομών), δτι 
έν παντl κύκλω και διι{}ώ καl σκαλινώJ πάσαι α'L τομαί είσι, κατα διά-

~ 1:" • • 

φof}OV τοϋ Επιπέδου πρΟ; τbν κώνον προσβολllν· Ον και {}αυμάσαντες ·οί 

κατ αUτΟv γενόμ -νοι, διd τΟ &αυμάσιον τών Uπ~ αUτοϋ δεδειγμέvων χω

νικών -&εωι:ιημάτων, μέγαν γεωμέτρη ν Εκάλουν. » i) Τοϋ Άπολλωνίου δ' 
ύπομνηματιστi]~ lμο δ Εuτόκιος (τής 6ης έκατ.), μα3ητi]ς μΕ\' τοϋ Ίσι· 
δι6vου, τοϋ γνωστ;οίί τf}ς ~Αγ. Σοφίας άρχιτέκτονος, τοϋ Εφευρέτου έργα· 

λείου, γριiφοντος τijν ύπερβuλήν, φίλος δε τοϋ έτέρο" διασήμου μηχανι· 

1) Λουκ. Π. τοϋ oLκou (Εκδ. Dindorf) 3, σ. 85. 
~) Άλεξ. Άφροδ. έκδ. IdelelΊ Ι. σ. 45, 13!. 
') Π!.!.•. Η6. 23. 
') Άνrωνιάδοv, "Εκφρ. 'Άγ. :Σοφ~ Α• 21. 
') Phil. graec. Ι!κδ. MulJach, Ι. σ. 370. 
6) 'Απολl •• Πδργαιοv, Κ ω ν ι κ α t τ ο μ α i, έκδ. Edm. Hallei. πρβλ_. Hoeffer, 

Hist. des n1athέtnatiques, σ. 226. 
~) • Απολi. • .. ~νθ. άνωtΌ σ. 9, 
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κοϋ τijς Άγ: Σοφίας 'Αν{ίεμίου (tοϋ εφευρέτου τών τρούλλων), ') ε!ς δν 
καl προσφω\•εί ό Εύrόκιος τα Uπομνήμαtd του. 'Εκ τών πολλών δΕ προ-

'· τάοεων τοϋ ?3ργου τοίi 'Απολλωνίου έπι των κωνικών τομών; αί &πΟ τοίί 

ιlριδμοϋ 45 άναφέρονται ίδίως εlς την {}εωρίαv τijς Ελλείψεως. Καl είναι 

μεν άληθές, Οτι δλιγώτεροv δ 'Απολλώνιος ένδιατρίβει είς τι1ς Ιδιότητας 

τών έστιών (τών «σημείων»), &λλ' t] τούτων -θεωρία ήδύνατο βεβαίως να 
συμπληρω/Jfi εκ τών !jδη dπο tοϋ Άρχιμήδους γνωστών περl τijς συγ· 

κεντρωτικfίς δυνάμεως τών σφαιρικών Ε.σόπτρων, δflεν βεβαίως καl τfις 

<<έστίας.) τΟ Ονομα. Τ1)ν -θεωρίιη• δ' άκριβώς ταύτην συνεπλ1lρωσεν ό Άν. 

flέμιος, Οστις ε'ίς tιν' αUτοϋ πραγματείαν «Περl παραδόξων μηχανημάτων>), 

τfjς όποίας έσώ-θησαν μόνΩν άποσπάσματn:, {ιποδεικνύει, πρώτος αυτος, 

την σχέσιν τfΊς έφαπτομένης τf]ς Ελλείψεως πρΟς τ&ς έπι6ατικd.ς άκτίνας, 

τ., ε. τt)ν ίσότητα τών γωνιών τών Επιβατικών άκτίνων μετ& τfjς καθέτου 

εlς τΟ σημείον έπαψης, καi &μα τi]v έντεϋflεν κατασχευην Εσόπτρων «κλι

βανοειδών~, συναflροιζόντων την θέρμην τώγ ήλιακάJV άκτίνων εlς τδγ aiJ. 

τΟ,, τόπο1•. 2) Εύχερώς δ' επειτα ηδύνατο βεβαίως νf'ί έπεκτα&fι η της -&ε

ωρίας ταύτης έφαρμογη &πΩ τfjς -&ερμότητος καΙ τοϋ φωτΟς είς τά κύματα 

τοϋ lfχου. 

Κατ& ταϋrα, δυνάμε-θα, νομίζω, να συμπεράvωμεν, δτι 1l ηϊς ηχοϋς 

Επί τδ"ιν καμπύλων Επιφανειών 8εωρία και η ταύτης f_φαρμογη εl; τΟ 

«Μυστtlριον:., είναι εργον πρωτότυπον τών ΒυζαντηνcΟν άρχιτεκτόνων (τijς 

παραδόσεως τοϋ Άνίtεμίου), εϊς τοUς όποίους είχεν άναflέσn τi1ν διακό

σμησιν της Κωνσrαντινουπόλεω; ό αUiοκτάτωρ Θεόφιλος (838}, ό ένερ · 

γος προστάτης τijς έ:τιση]μης καl τijς τέχνης. 

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΣΊΈΦΑΝΙΔΗΣ 

') J. Ε. Montucla, Hist. des ιnathθri1. σ. 335. 
2)'Ίδε Παραδοξογράφοι, Εκδ. Ant. \Vestertnann, 1839, σ. 148-168; 'iδ. καi. Mω~

tuelά, '"'Ε,•θ. ά'\•ωτ. σ. 245 έξ. καl Μ αχ. Marie Hist. des mathθιn. et phJrs, vol. ΙΙ. 
σ. 70. 
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Πασίγνωστον εlναι τΟ λεγόμενον περl τοϋ μυι~ικοϋ πτηνοϋ τοϋ άνα· 
γεννωμένου έκ της τέφρας αύτού. Παρόμοιόν τι, &λλ' ούχί πλέον μυ-θικόν, 
άλλιl. πραγμαηκόν, {}ιΧ 1~1 δυνc.ίμεθα να F·ίπωμεν περl τών ~Ελληνικών γραμ
μάτων αUτΟ τοϋτο άναγεννώνται έκ τfις τέφρας των. 'Επfιλ3ον χρόνοι δυσ
χείμερ~ι, κα{}' Οσον {}ρησκευτικαl πολλαl καl πολι•ώνυμοι ~ίρέσεις, γενl'ή~ατα 
καί iJρέμματα &ναμφιβόλως τών Ερευνητικών πνευμάτων, ατινα,διεμορφουντ~ 
διά τfις μ~λέτης τών _άρχαίων Έλληνιχών γραμμάcων, κατεστησαν κατα 
μικρΌν παρ?ι: τοίς Χριστιανοίς τ&ν πρώτων μ. χ. αίώνων ου μόΥΟV ϋπο
πτον άλλΟ:. καl α\•tικρυς &πεχ&η την περl αUτα άσχολίαν και σuν.ετέλεσαν 
ωστε αί περιώνυμοι nχολαl τιΩν 'Α-θηνών, της πόλεως flcις Εκλήθη, καl τσϋτο 
πιίνυ δικαίως, παίδεvσις ηjς c Ελλάδος, να μείνωσι Ciνευ μαι9ητι7>ν κα~ Ερ:
μω-θώnιν. "Επειτα δ έξ 'Αραβίας πνεύσας τοϋ Ίσλαμισμοϋ. φοβερο,ς λ1ψ 
έξέβαλεv έκ τών μεγάλων Εκπαιδευτικών κέντρων τ.:ις Αίγύπτο~ κιχ ι' Σ~· 
ρ ίας τα~ 'Ελλψίhας Μούσας. ΟΗ iπl 960 περίπου ετη περιφανης δια την 

'=' e Ί ~Α ' 
περi. τα 'Ελληνικct γράμματα άσχσλίαν, η 'Αλεξάνδρεια, η μεγα_.η , ντιο-
χεια η Γάζα καί λοιπαl λαμπραi. Εστίαι ~Ε/,ληνικοϋ πολιτισμου σβεννυν
ται 

1

καl έκβαρβαροίiνται. ΟUτω καΙ έν τfι άρχαίq. κοιτί.δι. τfίς <Ελληνικης 
παιδεύσεως κα'ί έν τciίς έπισημοrάταις πόλεσι τfις έπικτ·ήτου χώρας Εληξεν 
ή θεραπεία tά')ν cΕλληνικών γραμμάtων, καl σκό~το'ς παχ~ καl' &μά~ει~ 
επεκράτησε παρ& τοίς τότε VΕλλησι Χριστιανοίς επι μακρον χρσνον_ (α~ο 
τών μέσων τοϋ έκτου αίώνος καl τών άρχών τοίJ Εβδόμου μέχρι του εν 

νάτου). 
δ ' " ~ δ" ε'ις το' με'σον άνη'ρ, 'Αλλ' α'ίφνης Ο:ις άπΩ ουρειου ιππου αναπη q. e 

Ον καi. η 
1
1 μετέρα Εκκλησία τιμ('- &ς δ. γιον χαl η cΕλληνικfι 'ιστορία κ~Ί. οι 

' ' 'Ελληνικ& άσχολούμενοι. γράμματα κατατάσσουσι, καl τοϋτο πολυ δι-
περι τα ~ ~ , ., 

'ωc μεταξU τών μεγάλων "Ελλήνων, ών κατ' εUτυχίαν ουκ ολ~γους εχει 
και _, ' ; φ ; eo 
να έπιδ~ίΕυ ή ίστορία τijς ήμετέρας φυλijς, λέγω τον μεγαν . ωτιον. 
'ν ']ρ ούτ~ς" δι& τη"" ς καταπληκτικής ιiληflώς πολυμα{:}είας, τfίς ύγιοϋς κρίσεωςι 
α1 . ~ , δ~ ' 
τοϋ έκτάκτού ζήλου καl τοϋ μεγάλου κύρους αϋτοϋ εξεκολαψε, ~νατ~ι 
τις ν& ε'ίπη, σειρdν Ολην λογίων ~Ελλήνων, οϊτινες πι1ση δυνάμει ηγ,ωνι
σftησαν νά παρασυλλέξουν καl σώσουν την ύπΟ τών &ρχαίων προγονων 
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καταλειφftε;tσαν μεγάλην κληρσνομίαν καl παραδιόσουν αύτfιν είς τάς έπο

μένας cΕι}.~ικCς yενεCι.ς καl δi: κπl είς σύμπαντα τΟν πολιτισμένον κό
σμον. Μεγίστη άναμφιβόλως είναι ή έπi τούτοις Οφειλομένη ύπΟ πάντων 

{]μών αύτοίς εUγνωμοσύνη1 καίτοι συνήδως δSν άνομολογείται, όJς 8δει. 

Διόη οUδεμία πρέπει να ύπάρ~n άμφιβολία, Ο η, Clv Εκείνοι δ8v είργάζοντο, 
δπως είργάσθησαν, Κ1iριος οίδε πόσα flα έσψζοντο μέχρι τοϋδε έκ τών 

&ρχαίων συγγραμμάτων. 'Αρκεί να λεχflfi Οτι τα χειρόγραφα, έν οίς Εσώ8η

σαν τα άρχαία κείμενα, δεν είναι κα3όλου είπείν παλαιότερα τών χρόνων 

έκείνων, άλλ<i καl πολlι νεώτερα, άντίγραφα έκ τών άντιγράφων. 

Βεβαίως λείπει παρ' αUτοίς Τι πρωτοτυπία καl τΟ δόκιμον ί:Jφος, δπερ 

παρέχουσιν ιlμίν o'L παγκόσμιοι διδάσκαλοι τούτων, ο'ί δόκιμοι άρχαίοι συγ. 

γραφείς• έπ' 'ίσης έσφάλλοντο πολλάκtς καl τα σφάλματα της έποχης των' 

(iλλα τε καl περl nlν γλώσσαν, ιΪcε Κατό μίμησιιι τfιν παλαιαν μεtfΊ)'Ftρ1ζό

μενοι Δεν ε1χnv olJδS τfιν κριτικt)ν δξύνσιαν ΕνΟς Porson, ΕνΟς Cobet 1ι 

ένΟς Κόντου. ~Αλλ<i πάντως είναι Uπερβολικη καl &πΟ λίαν μονομεροί•ς &πό· 

ψεως σuναχθείσα fι καταφρόνησις, f]τις Ciλλοτε έξηνέχ8η κατ" αύτών ύπΟ έπι

φανοϋς νεωτέρου κριτικοίί, καit' i)v 1jro «μωρΟς ό Φώτιος, μωρότερος δ' δ 

"Ησύχιος, άνδρών δ' άπάντων δ Σnυίδας μωρότατος». "Όχι, δΕν θέίιομεν, δι3ν 

δυνάμεθ-α να συμφωνήσωμεν είς την καταφρόνησιν ταύtην· Uπfιρξαν πρό 

δρομοι καl εύεργέται fιμών, διΟ εύγvωμονοϋμεν δτι διεηlρησαν καΙ μεtέδω

καν τ:Ο ίερΟν πϋρ τfίς Έλληνικfις παιδείας είς τοUς μετ~ αύτοiκ καi δη καl 

είς ήμάς άποβλέπομεν είς τ& έπιτεί•γματ?, καΙ πrιρnβλf.πομεν τα άποtεύ

γματα· ε"ίθε δΕ καΙ οί με\7' ημα;, σnφώτεροι πιίvτως έσόμεvοι ήμιΟν, να κρί

νωσι τα ήμέτερα δια παρομοίου μέτρου καl κανόνος. Διόrι, καl τοίiτο ά'·άγκη 

να Εξαρθfi, δSν παρRχουσιν ημίv μόνο'' Cίιτοτείίγμάτα, ιlλλά κrtl πολλά καl 

καλά διδάγματα χρησιμώτατα ήμίv, Cf.λλα τε κ(ιί γλωσπικri Ούδεiς ήμών δύ

ναταL νΟ: μη &vαγνώσu μετ ώφελείας, δσα δ .πολiις ΕUσtάι9ιος Θεσσαλονίκης 

. γράφει Πfρl τών τότε μοναχών καΙ αvευ μεγάλης πητριωτικης σtιγκινήσι:ως: 

Οσα θρηνεί πFρl τη:;; τότε &.λώσεως τfjς Θεσσαλονίκης UπΟ τιΟν άλιtηιιlων 

Φv(iγκων. Έπ' 'ίσης μετ~ ώφελείας {tό διέλflυ δ προσεκιικΟς ά,·αγνώστης~ 

Οσα διδιiσχει δ 'Ιωάννης Τζέτζης περl τfiς συγγραφίi~ Uπομνηιιάτων είς άρ

χαίους ποιητάς. Πgόσϋες δτι πολλάκις ούτι)ι είναι η μόνη πηγfι ήμών ΠFρt 

πολλών &ρχα(ων προσώπων καΙ γεγονότων, καθ' Oaov Εκτοτε πολί.d βιβλία 
άπ(hλιJ\'tΟ. 

Άλί.α καl dΠΟ κ.αΗnρr7Jς γλωσπικfις άπΩψεως είναι η μελέτη τιiJν Εργωv 

τών 'Ελλήνων τuύτων λίιχν χρψτιμοc Κ(ti fι:.παραίtητος τοίς λfξιχογιιάφοιc, 

Διότι σt'J μόνον πολλάκις ιi:ρχιι.ίας λfCει:;. ερμηνεύουσι, συ\·ώνι•μ(t δΙΙωrF/.i.ol'V 

κτλ., άλλd- καt νέα στοιχείΗ τής cΕλλη\·tχfiς γλώσσης, λέξεις, τύπους, φθόγγuυς, 
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χρ1iσεις, συντάξεις κτι παρέχοuσιν, οϋτω δΕ βοηδοϋσιν είς την χρονολογικ1)ν 

f:μφάνισιν πολλών νέων γλωσσικών φαινομένων. Δείγματος χιiριν άναγράφω 

Ολίγα τινU έκάστου ε'ίδαυς. Οϋτω λ. χ. ό Ι. Τζέτζης διαλαμβάνει περl της 

διαφορ<iς τοϋ αlτεί11 )ιαl αlτείσθαι, τοϋ όνειρώσαεο• κal δνειροπολείν, τοϋ 

ίκέσιος καl ίκεη)ριος, τοϋ κώμος κ α{ ύμέγαιος, του όλόφυρσις και όλοφυρ" 

μός, τοϋ άγηλατεί κα.i άγηλατεί, τοϋ πέμα χα\ πέμμα κτλ., Εχftέτει τc1ς σημα

σίας τοϋ lΌυλος, τοϋ λόχος, τοϋ χειρώναξ κrιί zειρογάστωρ χλ:τ. 'Αλλ' ίδίως 

είναι Ciξια ίδίας σημειώσεως τc'.ι. σrοιχείrχ Οσα φαίνονται άνήκοvτu μiiJ.λo\• 
, , Ο" , , 

είς τi1ν νέαν ~Ελληνικήν. 'Αναγράφω καl τουτων τινα. uτως αναγιΥωοκο\'· 

ται παρ~ αύτiρ φορά, γαστέρα, ύστερούτσικος, γοvρούJΙιν, ζαροσκουτέλης, πα

ξαμάδιν, θαν~J, τυκάρtο1', σκυλοπνίκτης, κλου6(ρ, σγουρόν, ξυλοσού6λων, κα1'

δηλοσ6έστρα, ϋφαλος Ερμα λέγεται σχάλα :rαρ' ίδιόΗαις {Rηι σκάλα rΊ:λλ' 

εγραψε σχάλα ώς δf13εν έλληνιχώtερuν). 

άνεψιοi άλλήλnις δέ τών &δελφών οί παίδες 

τοlις οϋσπερ {1 σ\Ινl]-θεια \·ί'-ν έξαδέλφους λέγει· 

κοϋσποι δΕ και κλοΗ5:ωδες, οϋσπερ φαμέν και κλάπους κτλ. κtλ. To.ίita Εστω 

σαν &ρχετά, ϊνιι δείξω σι πάσι ν ήλίκος -θησαυρΟς γλωσσικών διδαγμάτων κεί· 

ται παρΟ: τοίς λογίοις τούτοις 'Έλλησιν. 

"Άν ή ύπ' αίσίοις οίωνοίς ίδρυ3εϊσα παρ' ήμiν eΕταιρεία Βυζαντινι7)ν 

Σπουδ(Ον &ναλάβη τi1ν μελέτην, μάλιστα αύτi]ν τi1ν έκ νέου &κριβfι, έπι

στημονικi]ν άλη-θώς εκδοσιν τών έκδεδομένων ·ηδη πονημάτων αύτών 1
) καl 

την &νεύρεσιν καl δια τοϋ τύπου δημοσίευσιν τών πολλών %rxt ποικίλων &κό

μη άνεχδότωv, αν δυνηι~fl νΟ. συντάξη περl έκάστου τούτων ίδιαιτέραν πρα

γματείαν, Οπως λ. χ. ό μακαρίτης ΘερειανΟς περl τοϋ άοιδίμου Κοραfj, -θι'χ 

διαφωτίση μΕν μεγάλην Έποχ1)ν eΕλληνικflς παιδεύσεως~ αύτΟ τοϋτο τfιν 

πρώτην άλη-θιf1ς 'Α1•αγένJΙησιν τών ~Ελληνικών γριιμμάτων, Ηα άποδιfJσn δΕτό 

δφειλόμενον δίκαιον είς Ciνδρας πλείστου μέν λόγου άξίους ήμίν καl τώ πολι

τισμψ γενομένους, παραγνωρισ3έντας δΕ και καταφρονη3έντας, παρU την άξίαν 

καί τΟ δίκαιον, χαi τέλος θct. χαταστήσu yνωση)ς εl.ς τοUς φιλσμαftεϊς γνη· 

σίας τινι1ς 'Έλλην~κας μορφός καί χρυσας τινας σελίδας eΕλληνιχής ίστορίας 

Τοϋτο εUχόμεflα καl περιμένομεν οι φίλοι τών γραμμάτων καί τών ίδρυτών 

τfjς tΕταιρείας Βυζαντινών Σπουδών. 

Γ. Ν. ΧΑ ΤΖΙΔΑΚΙΣ 

1) την άνάγΚ"ην νέας, ά'ξίας τ&ν καθ' 1lμάς χρόνων, έκδόσεως τfις δλης Βυζαντίδος 

αtσθάνεται άπό πολλοϋ δ Επιστημονικός κόσμος, μάλιστα δέ οί περi. την ίστορίαν τfις 

~Ελληνικi1ς γλώσσης ασχολούμενοι· διότι τό άνr.ι.ξιόπιστο" Εν τοίς γλωσσικοίς μάλιστα 

τών παλαιοτέρων έκδόσεω'' κατέ('>τησε πασιφανΕς 1i Ψε<QτέQα ~.-.δqσις δλίγων "t"tνών 

λ. χ. ή τοiί Θεοφά·νους ίιπΟ τοϋ de Boor. 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΖΑΜΙ 

τΙ-ΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

Τον Αϋyουσrο roίi 716 ο! 'Άραβες ποΛιόρκησα.• γιa δεύτερη φορ& 

ηΊν Πόλι. 

Χαλίφης 'Ομαγιάδης τόtε fjταν ό ποΛυφάγος κα) δκνος Μαρουανίδης 

Σουλεϊμάν, ό Οποίος ftέλοντας να σuνεχίση τα μεγαλεπίβουλα σχέδια τοϋ 

προγόνου του Μοάβια, δοκίμασε κι αύτΟς νό κατακτήση τΟ Βυζάντιο, τi]ν 

πόλι αύτη τώv 'Αραβικών Ονείρων. 

'ΑρχηγΟς τοϋ 'Αραβικοϋ σrρατοϋ τfjς πολιορκίας "Ιιωρίστηχε ό ftείος 

τοϋ Χαλίφη ό Μασλάμα, άνθρωπος δρασηlριος κσl γενναίος ό όποϊος Ey~ 

γυόνταν η]ν έπιτυχία τfίς Επιχειρήσεως. 

"ΟΛοι ο! χρονογράφοι, Βυζαντινοί κα) 'Άραβες, μιiς διασώσαν πολλ'ς 

Λεπωμέρειες τijς περίφημης αϋriiς πολιορκίας 1). 

''Έrσι ξεύρουμε πω; ο'ί Βοζανrινοt μΕ ήρω'ίσμΟ &ι•τιστα.6i]κrιν στlς Fπι

ftέσεις τών πολιορκητών οί Οποίοι πάλι, ύποφέρα'' fκεί τα πά,·δεινα. 'Όχι 

μόνο τοlις κατdκαιε τΟ ι1γρ0ν πϋρ, Οχι μόνον τοUς {}fριζε ή πείνα κι ή 

πανώλη, άλλι:Χ στΟ τέλος το\.ις έπετέ8ηκαν έχ τών νώτων χι οί ΒούJ.γαροι 

καl κυριολεκτικώς τοlις κομματιάσα\•. 

Ψι1χη τfjς &ντιστάσεως τότε στάθηκε δ νέος ΑUτοκράτωρ Λέω'' Ο ..,1-
σαυρος, ό όποϊος έπιχεφαλiiς τοϋ στρατοϋ καl τοϋ λαοίi δ),ου, μΕ μω~ρη 

&πελπισία ύπερασπίστηκε τη -&εοφύλακτη Πόλι κατδ. τοϋ νέου έκείνου τρο· 

μεροϋ Άραβικοίi κύματος. 

"Η πολιορκία βαστοϋσε ηδη άρκετοiις μfίνες χωρlς {)εrικΟ &π<Ηfλεσμα 

οτε στα 717 πέιJανε ό Χαλίφης Σοι•/,ε"ίμ<lν καί rον διαδέχτηκε ό lξάδ>λ
φός του "'Ομαρ ό Β'. 

Αϋτος &πο χαρακτijρος ιJεοφοβούμενος, δίκαιος καί φιΛάνθρωπος, βλέ

ποντας ·tiJν ασκοπη αίμαωχυσία -να ~φανίζη τοlις πιστούς του μαχητΟ:ς 

έκεί μακρυd στη ίtρuJ,λικi] Πόλι έμπρός, άποφάσισε να παύση τΟν πό • 

λεμο καl μΕ χαλιφικΟ διάταγμα άνακάλεσε τό Μασλάμα καl τΟ στρατό του 

πίσω στή Συρία. 

1
} Θεοφα~·. σελ. 607- Λέον. τού Γ(}αμματικοϋ σελ: 177-Κεδρηνου σελ: 787-Ζω~ 

ναea XV. Ι, 
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"'Ανκαι άληftινό. καμμιό Επιτυχία δΕν εlχαν σημειώσει ύ,;τΕρ αUτών οί 
"'Αραβες Επl 8να όλόχληρο χρόνο πού πολιορκούσαν τiιν ΠΩλι τότε, φαί
νεται μ' Ο λα ταϋτα Οτι ή λύση της πολιορκίας δΕν εyι,•ε δι' άπλής ν τ ρο· 

:ιtιαστικής φυγfjς τών πολιορκητών, &λλΟ ά:τ' έναντίας συνετελέσrηκε ϋστερα 
&πΟ διπλωματικη συνεννόηση τών Βυζαντινiδν μΕ τοUς ''Αρο:βες. 

Εlνε παράξενο οη'Ος κανένας άπ' τοUς κλασσικοVς χρονογρcίφοι•; δΕν 
μιΊς τΟ λέγει αίηΟ ρητά. c/Ολοι σuμφωνοϋν vO: ποϋν Οτι οί "Άριιβες, άφοϋ 
καταστραφfίκαν έμπρΟς στi}ν Πόλι, Ελυσαν &ναγκασηκΟ: τiμ ;rολιορκία τοι•ς 

καl φύγαν. 

Καl οί νεώτεροι άκόμη ίστορικοί, ιϊσοι πr:ριγριiψαν τtlv :τι:ολιορχία ιι.Uτή' 
δΕν δ.ναφέρουν κανενΟς ε"ίδους διπλωματικiJ συνεννόηση ποlι να κανόνισε 
τότε τα τfις &ναχωρtlσεως τώv Σαρακηνών. 

'Εντούτοις ~Άραβες χρονογράφοι άναφfρουν χαρακτηριστικές συνεν

νωlσεις μεταξiJ τών &ντιπάλων για τη λύση τfις πο/.ιορκίας Εχείνης, καl τΩ 
κυριώτερο περιγράφουν φιλικfι είσοδο τοϋ Μασλάμα στην Πόλι, &ποδίδον
τας φυσι;!ά τΟ πριΪγμα σ' άδυναμία τών Χριστιανών καΊ παριστάνοντας 
την ε'ίσοδJ αi'ιtll τοϋ στραι:άρχtj τών Άράβων στΟ Βυζ<iνι:ιο, ώς κάτι. τα

πεινωτικΟ για τοiις Βυζαντινούς. 

"'Α ν μονάχα Άραβικα χρονικά &.ναφέρναν αUτα τα πρ<iγματΗ, μπορούσε 
·ίσως κανεlς να τα fiεωρήση ώς ύπερβολικU καl να τα παραβλέψη. ~Υπάρ
χει Ομως καl χριστιανικiι μνεία τfiς είσόδου τοϋ Άμηρά τών Άράβων 
τότε στήν Πόλι, ή όποία πάλι παρουσιάζει τΟ γεγονΟς <1ς έξυψωτικΟ τfις 
δόξας τfίς Παναγία~ κι έξευτελιστικΟ για τοVς απιστους 'Αγαρηνούς 1}. 

Τέτοιες άνtι'8έσεις είνε λογικές καl είικολοεξήγητες· παρουσιάζοντηι δ· 
Ciλλωστε σ' Ολες τlς έποχές της ίστορίας. 'Αποβγαίνει Ομως &π' Ολες αUτές 
τΟ γεγονός, τΟ όποίον, δπως 3d δοϋμε παρακάτω, Ερχονται κι (iλλα συμ
βάντα ν& Επικυρώσουν, δτι οί "'Αραβες ·1jλ8αν σέ διπλωματικη Επαφη μΕ 
τοUς Βυζαντινούς, για τη λύση τi'jς πολιορκίας τους, κι Οτι Ενα &π' τα απο
τελέσματα τάη• συνεννο1lσεων τους αύτών τότε, fΊταν κι ή φιλικη έπίσκεψις 
i\ ε'ίσοδος τού Μασλάμα μέσα στi1ν Πόλι. 

Είνε επίσηc (Lξιοπαραηlρητο δτι παρU. τ1ς ζημίες τους καl τΤJ 3αλασ
σοκραtία τ<J'n• Βιζαντινών, οί 'Άραβες χωρlς βία καl Ev τάξει Επιβιβαστij
καν στα πλοία τους καl φύγαν άνεvόχλητοι &π' την Πόλι στ1ς 15 ΑύγQύ

στου τοϋ 717. 
eH παράξενη α1Jτ1~1 Ηευδερία κινήσεων πολυάριθμου ήττημένου καl σχε-

( 1). Taba1'i ι Χρονιχόν: μεtάφ. Zottenberg, Τόμ. ΙΥ σελ: 224 καL 240-243 καί 
τό συναξάρι τfις α\ιτοκρ. Ειϋλιοθήκης τfις Βιέ"Ι''\'ης: cod: Hist: Graec: 45 τοϋ 11ου 
αtΠ>νος πού δημοσίευσε στά "Ιστορικό: Μελετήματα, σελ. 141 δ Σπ. Λάμπρος. 
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hΟν άπJσυντεθειμfνου στρατοϋ, 1) ενισχύει τΤ1ν Uπόθεση Οτι μεταξU Άρά
βων καl 'Έυζανηνάη• Εγιναν τότε &.μοιβαίες ύποχωρήσεις καl είδιιιΕς συνεν
νοήσεις, για τη λύση τijς ;τολιορκίας Εκείνης. 

'Η τελεία άποσύv-θεσις τών 'Αράβων συντελέστηκε μονάχα σtΟ ΑLγαίο 
Πέλαγος κατ/ι την έπιστροφη τοίί στόλου τους, ό Οποίος ~ιαταστράφηκε εν
τελώς, μαζiι μΕ τΟ στριχτΟ ποl! μετάφερνε, &πΟ φρικτη τρικυμία καl μόνο~ 
πέντε il δέκα καράβια του, δπως φαίνεται, μπόρεσαν νr1 φ&άσουν γερ& 
πίσω στ·η Συρία ~). 

"'Εν α δμως ιlπΟ t(:ι σπουδαιότερα αποτελέσματα τών διπλωιιατικωv συν

εννοήσεων ποU Εγιναν τότε μεταξ\J "Αράβων καl Βυζαντινών είνε καl τΟ 
δτι 1i ΑUτοκρατορία δέχ-θηκε να κτισ{}η μέσα στα τείχη της Πόλις τζαμ l 
για τοuς Μουσουλμάνους. 

Φαίνεται δτι τΟ ΕξαιρετικΟ αUτΟ προνόμιο τΟ ζtlτησε ό Μασλάμας καl 
τΟ δέχτηκε ό Α Uτοκράτωρ χωρΊς δυσαρέσκεία, &φοίί ό τόπος που παραχω
ρήfiηκε άπ' τΟ Κράτος, κι Όπου κτίσθηκε τΟ :πρώτο αUτΟ Μουσουλμω•ικΟ 
tέμε1·ος τf!ς Κωνσι αντινουπόλεως δΕν εiνε &οήμαντος η :ποράμερος, &/./,U 

εtνε αυτη αϋτη ή περιφέρεια τοϋ Βασιλικοίί Πραιτωρίου 3
). 

"Ο χρονογράφος όνομάζει τΟ τέμενος αUτΟ <<Μαγίσδιον~ 4
) Εξ οίi 

πρέπει ,.α συμπΕρά\·ωμε δτι δfν κτίσθηκε τότε τζαμ\ κανονικΌ στην Πόλι 
άλλΟ: μονάχα μικρΌς εϊ,κιήριος οfκος, Οq:ιερωμέ'\ος. στij ].ατρεlα τοϋ 'Αλλάχ 

Πάντως δμως Εκτελέστηκε τότε ή αίτησις του Μασλάμα καl τΟ Μα
γίσδιόν αύτΟ κτίστηκε μέσα στην περιφέρεια τοίί Βασιλικοίί πραιτωρίου, δη
λαδη κοντα στην "Αγία Σοφία καi στην ·Αγία Εlρήνη κι' Οχ ι μακρυU άπ' 
τΟν ίππόδρομο, πρΟς τη βορινη παραλία τijς Πόλις 5

). 

Δέν πρέπει να φανfi παράξενη tΊ ύποχωρητικότης αύτη τών Βυζαντ~.

νών στijν α'ίτηση τοίί Μασλάμα τότε. 
eH Αύτοκρατορία, Ciνκαι νικήτρια, είχε &πόλυτη άνάγχη ήσυχίας καl εl

ρtlνης Εκείνην την εποχή. Πόλε-μοι, πολιορκίες, Εσωτερικοl τρομακτικοl πε
ρισπασμοί, οϊκονομικΟ &διέξοδο, είχαν δημιουργήσει μια κατάσταση τόσον 

1). Βλέπε ΠαπαρρηγοπούJ.ου, 'Ιστορία τοίi 'Ελλη,•ικοii 'Έθ,•ους, i:κδ: 1902, Τό
μος ΠΙ: σελ. 3ί5. 

2). Θεοφ. σελ. 613, 614. Λέο1•. τoii Γραμματ. 178. 179. Κεδρ. 791 
3). Πορφυρογέννητος, Τόμος 4, σελ. 101 t:,..ε'κγΟ"Ι'Ος δέ τοϋ Μα6ίου ύπfιρχεν δ Μciσαλ-

μας δ κατ:&. Κωνστ:αντινούπολιν έκστρατεύσας οίi ο;ι\'ός καί. δι' α1τήσεως Εκτίσθη τό τιΟν 
Σαρακηνών μαγίσδιον Εν ηρ βασιλικψ πραιτ:ωρίφ. » 

·1) Μαγίσδιον παράγεται ιiπΟ τ1lν ιiρα6ική λέξη ~.ιηasjid>. Κατό: τ(η• Ώοσπάτη1': 
Ευζα"ι•tι\·αi. .Μελέται σελ. 189: « Μαγίσδιο"Ι' ~ σημαίνει {)συχαστήριον, ευκτήριος οίκος, 
Οπως καί τΟ τουρκικΟν « μεστζήδ ». 

1) Βλι§πε: ΠασπάτηJ Βυ'ζαvtιναί Μελέται, σελ. 372. 
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Επικίνδυνη, ι:Οστε ή είρήνη ήταν άναγκαία στΟ κράτος μΕ κά&ε ituσία. 
eo μεyαλεπίβουλος Λέων ό 'Ίσαυρος Εβλεπε λαμπρΟ: t1) δέση ηίη• 

πραγμάτων καί flέλοvτας να έρyασ3η για να δόση ζωηv στΟν άναστατω

μένο κρατικΟ δργανισμΟ της Αύτοκρατορίας, καδαρώτατα άντελήφ3ηκε, Οτι 
fιταν άνάγκη vα μεταχειρισ-3η τnυς ~Άραβες μΕ πολλη λεπτη διπλωματία. 

"Άνκαι μΕ ήρω'ίσμό καl σ&ένος κι αϋτΟς κι οί διάδοχοί του πολεμrj
σαν τΟ ΆραβικΟ 'Ισλάμ, έντούτοις οί σχέσεις τών δύο έκείνων άντιπά
λων κόσμων :.τάντα στα3ηκαν ίπποτικΕς καl συχνα κι (Ίπ' τα δύο μέρη 

f:γιναν άπόπειρες συμφιλιώσεως καl προσπά&ειες είρηνικfiς συνεννοήσεως, 
Την Εξυπνη καl πατριωτικη αύτη πολιτεία τοϋ Λέοντος σuχνΟ. τfιν πα

ρεξήγησαν οί άvτίπαλοί του καl με περιφρόνηση οί έχθροί του τΟν &νό
μασαν (ζσαρακηνόφρονα» 1) για να στιγματίσουν δijθεν την ύποχωρητο<ό

τηtα τοϋ Ίσαύρου άπέναντι τών έχftρών τf)ς Αύtοκρατορίας. 

Χωρlς ν& μποϋμε στ\ς i~επτομέρειες της πολιτείας τfίς δυναστείας 
έχείνης, τΟ γεyονΟς εlνε Οτι στα 717 έπl Λέοντος τοϋ Ίσαύρου ίδρύθηκε 
στην Πόλι τΟ πρώτο Μουσουί.μανιχΟ Τέμενος ποU μdς άναφέρει η ίστορία. 

π ' ' ~ ' ~'λλ ξ ' ~ ' 'Α Ι ' ερασαν τα χρονια και α α αν τα πραγματα στην νατο .η. 

Στα μέσα τοϋ Ενδέκατου αίώνος τΟ κράτος τοϋ Χαλίφη tjταν ύπό διά

λυσιν. Κομματιασμένο σΕ άπειρα μικρ& κράτη 1 διηρημένο άπΟ έσωτερικιl 

πά-&η καl φυλετικα μίση παρουσίαζε άξιοΗρήνητη κατάσταση, ένώ &πεναν

τίας η Βuζαντινf] ΑUrοκρατορία είχε γνωρίσει στό μετπξV Εν1)οξες ήμfρες' 
Οί -θ-ρίαμβοι τijς Μακεδονικης δυναστείας είχαν σχεδΟν αποκαταστήσει 

το γόητρο κα\ τη δόξα τijς &ρχαίας Α~τοκρατορίας τών Ρωμαίων τijς Άvα

τολη;, κι οί φάλαγγες τοϋ Ν ικηφόρου Φωκά, τοϋ Τσιμισκη καl τοϋ Βουλ

<')'αροκτόνου είχαν πλατύνει τ& σύνορα τοϋ Κράτους, ώς σt!ς πιΟ μακρυ

νες χώρες τfjς Ά νατολijς. 

Τότε Ομως &χριβώς νέος σωτηρ τοϋ Ίσλd:μ καί ύπερασπιστης τfjς Χά

λιφικfjς α'ίγλης παρουσιάστηκε στη μέση. 

~ο Σελτζούκ ΤουγρουJ, Μπεχγ άφοίi τρnμnκρriτησε τΟ Ίσλιlμ καi αύτο

χειρnτuνή{}ηκε προστάτης του χω,ίφη, βγiικε σε πόλεμο καl μΕ τοUς Βυ

ζι:ηιτ ι νούς . 

Μακροl καl αίματηροl πόλεμοι γιΟ χρόνια φέραν σΕ σUγκροuση τοUς 

στρατσUς tοϋ Κωνσταντίνου του .Μονομάχου μΕ τοUς ά'γριους Τούρκους κα· 

βαλλάρηδες τοϋ Σελτζοvχ Τουγρούλ. 

Στα 1048 ό Μονομάχος &vαγκάστηκε έπιτέλους να ζητήση είρήvη &π' 

1
). Θεοφω'. σελ. 623. « ••.. καt μετcΊ. &λλων πολλδ'ΙΥ καλ(0ϊ' •καθαιρέτης ό σαρα~ 

Κ!ΊΥόφρων οiιτος Λέων γέyοΥεν.::t 

!I 

I 
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τΟν ltρομερΟ &ντίπαλό του. 

~Hλ'flF τότε στfιν Κωνσταντινο·ύπολι ΊΌϋρκος πρέσβuς ό όποίος μΕ αV~ 

{)άδεια καl ύπεροψία ύπόβαλε τσUς βαρείς Ορους τοίί νικητη Τογροlιλ γιr'ι. 

να κλειστη ή ποθητη έκείνη είρήνη. 

ΜεταξU τών Ορων αUτών συζητήflηκε πάλι καl τΟ ζήτημα του τζαμιοϋ. 

Είνε φυσικό να φαντασθοϋμε On τΟ τροπαιοφόρο χι' Sνδοξο Βυζάν

τιο τfjς έποχfjς της Μακεδονικfις δυναστείας βεβαίως δΕν εiχε φροντίσει για 

τη συντήρηση τοϋ Μαγισδίου τιi>ν Σαρακηνών τijς Πόλις, τών Σαρακηνών 
" \ ' • ' ,. ' , ' - c ' ' αυτών που τοσες πια φορες ειχε νικησει κι απεναντι των οποιων κανενu 

λόγο δ€ν είχε να διατηρη τέτοια ταπεινωτικi] για tllν έποχfl συμφωνία. 

ΤΟ παλιό Μαγίσδιοv rίίιν Σαρακηνών {}ι! f}ταν βέβαια σχεδόν Ερείπιο 

την εποχη τοϋ Μονομάχου. Καi γι' αύτΟ μ· &ληflινi} Οδύνη fM Ciκουσε 

ό Α~τοκράτωρ τον πρέσβυ τοϋ Τογροvλ va λέγη: «'Άν {)έλης ε!ρήνη 

χτίσε στην πρωτεUουσά σου τζαμi για τοUς όμό-3-ρησκούς μου, στΟ 

όποίο -θα κηρύσσεται η Κότμπα (τΟ ίερΟν κήρυγμα) ε'ίς δνομα τοϋ αύ-

3έντη μου». 

Κι ό Μονομάχος αναγκάστηκε νΟ: δεχ-3-ij τfιν άπαίι'Υ)ση Εκείνη καl ν' 

&ναγείρη τα έρείπια τοίί παλιοϋ τζαμιοϋ, ποV εlχε κτισ-flη άλλοτε Επl Λέ· 

οντος τοϋ 'Ισαύρου γι<! τοUς Μουσουλμάνους τijς Πόλις. Κι άκόμα πλή · 

ρωσε φαίνεται ό ΑUτοκράτωρ &π' τΟ ίδιαίτερό του ταμείο τους Ίμάμι

δες, τΟ λάδι τών κανδηλών καl τα Εξοδα τοϋ έσωτερικοϋ στολισμοU τοϋ 

τζαμιοίο, 1) για να εϋχαριστ-ήση &κόμη παραπ<iνω τΟν Ciγριο Τογρούλ. 

ΤΟν δρο Ομως υύτΟν τi'jς ε'ίρήνης μεταξU τοϋ 1\fονομά;(ου καl τοίί 

Σουλτάνου τά'Jν ΣελτζοUκ κανένας aΕλλην χρονογράφος δΕ:ν μιiς τΟν άνα

φέρει. 

Ό 'ΈμJτv- 'Α-flίρ, ό 'Αμπού λ- Φέντα, κι' ό 'ΑμποUλ- Φάραyκ Ομω; 

συμφωνοϋν κι οί τρείς μΕ τη λεπτομέρεια αύτή, η όποία άοφαλώς είνε 

σωστi] άν λάβη χανεlς ύπ' Οψιν την περίσταση καΙ τΟ άπροχώρητο είς 

τό όποίο είχε φ-3-ιiσει τότε τό ΒυζαντινΟ κράτος κι ό ΑUτοχράτωρ Κων

σταντίνος δ Μονομάχος. 

Τότε τΟ Μαγίσδιον τών Σαρακηνών μετετράπη εiς κανονικΌ τζαμί. 

~a Ορος Ομως αUrΟς τΟν Οποίον ό νικητi)ς Τουγρούλ δια τΥjς βίας 

επέβαλε στΟν Αυτοκράτορα δ€ν διαtηQήθηχε καl πολλc~ χι;-όνια. 

Τρία χρόνια μετά τΟ -&άνατο τοϋ Μονομάχου σιέφουνταν .λUτοκρά · 

τωρ στην Πόλι ό 'Ισαciκιος ΚομνηνΟ_ς ό πρ(ίιtος της δυναστείας τιiηι 

Κομνηνών, πού ήταν γραφτΟ νi:Ί. ξω·αδώση 125 χρόνια &κόμη ζωη καl 

ιΗΠαράΟαλε 'Αμπούί.- Φάραγκ (Bar Hebraeus) 1 Chronicon SJrriacun, σελ. 249. 
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δόξα στijν κουρασμένη Βυζαντινη Αύτοκρατορία. 

Είναι ~έβ ο ~ j "' .a' ~ ο.' - ' ' μ ~ι , απ οτι υα εκιιεσωμε παρu κατω, δτι επl Κομνηνών 

καταργή8ηκε σιωπηλα ό δρος έχείνος τfjς ε'ίρήνης μεταtυ τοίi 1\ίονοιιάχου 

καl τοίί Τοuγρούλ κι' δτι τΟ τζαμl τfjς Πόλις ξαναέγι~'ε ώς στΟ 'τέλος 
τοϋ 12ου αίώνος τουλάχιστον &itλώς εύκτήριος οίκος χωρlς Κότμπα, ιιουε

ζίνιδες καl κανονικ1] 'Ισλαμικf) λατρεία, πρΟς μεγάλη ίκανοποίησ1~ τoiJ 
φιλότιμου τών Βυζαντινών. 

Στa 1189 έπl Ίσαακι'ου '.'γγε''ου "ι'νε•αι '' ' · ' ' :~ " 1 ~ πα,,ι rωγος στα χρονικα 

γιd τΟ Μαγίσδιοv τών Σαρακηνών τfjς Πόλις. 

Ό ΑUωκράτωρ :Ισαάκιος κατατρομαγμένος &πΟ την πιημμύρα τfjς 

τρίτης σταυροφορίας, μ' &γωνία παρακολου-θοϋσε τlς βιαιότητες τών σταυ-

' , 'Η fJ' • φορων τστε. εση του ηταν τρομερή, κι ό 'ίδιος δΕν f}ξευρε τί στ:άση 

επρεπε να κρατήση απέναντι τών Χριστιανών Εκείνων Εχδρών του. Πότε 

τοUς 8χαμνε τΟ φίλο: δέλοντας μΕ τΟ καλΟ ν~ άπομακρύνη &π' τΟ κρά

το-; του τ& φανατικα Εκείνα στίφη, πότε πάλι τοUς παρενέβαλε κρυφα. 

χίλιες δύο δυσκολίες και με χαρ& πληροφορούνταν την καταστρεπτικη π ο. 

ρε ία τους πρΟς τη Συρία και τΟν αίφνίδιο -θάνατο του άγέρωχου Φρε. 

δερίκου Βαρβαρόσσα στην Κιλικία. 

Στην άμηχανία τη μεγάλη ποu βρέδηκε τότε δ Α~τοκράτωρ tοϋ f]λδε 

σκέψη να ζητήση συνεννόηση μΕ τΟν τρομερΟ Μουσουλμάνο αντίπαλο 

τών μισητό>ν Φράγκων, τΟν Ενδοξο Σίiλαχ-εϊ.-Ντίν. 

"Ο 'Ισαάκιος fιtαν τότε ε'τοιμος σε κάθε ύποχώρηση απεναvη του 

πανισχtJροι· Σουλτάνου, &ρκεί να καταστρέφονταν μια ΟΟρα άρχίτερα οί 

Σταυροφόροι. 

Γι' αUτΟ κι o'L συνεννοήσεις μεταξU Μουσουλμάνων καl Βυζαντινών 

τότε εϋχολα προχώρησαν, κι δ Αύτοκράτωρ χωρlς καμμια δυσκολία άπο

δέχ8ηκε α'Lτηση τοU Σουλτάνου ποU ζητοUσε να ξαναγίνη τΟ Μαγίσδιον 

τών Σαρακηνών της Πόλις τακτιχΟ και κανονικΟ ΜουσουλμανιχΟ τζαμί. 

Τα Άραβικα χροvικα με πολλες λεπτομέρειeς μα; διαφύλαξαν τlς συν

εννΟΊlσεις έχείνες τuίi Ισαακίου μΕ τΟ Σουλτιίνο. 

'Απ' τΟ χρονι~Ο τοίi 'Αμποiιλ-Μοχιiσσεν- Γιούσεφ τοίi Επιλεγομένσι' 

Μπέχα-Εντ · ντίv 1) ξεύρουμε δτι μεταξlι ΑUγούστου καί Σεπτεμβρίου τuU 
σελ. 172. · 
llb9 Ί 3 ' λ ' ' ' ' Π' ' η ,ι ε αποστα μενος απ την ολι σrο στρατόπεδο τών- Σαρακηνών 

τοU Μάρτζ- Άγιοϋν κι Εφερε στΟ Σουλτάνο γράμμα τοϋ Αίιτοκράτορος1 
στΟ όποίο έκείνος τοίi Εληιε δη εf,χα.vίστως δέχουνταν την προγενέστερη 

α~ίτψηl του γιιΥ τΟ :&'lηγίσδιον τGnr Σοιραχηνιίηr τίiς Πόλις. 

1 ) Recueil des_ Hist.oι·icns des .CJ.'OiΓades:_ =I-Iistω~iens _Qι·ientau:x; Τ.όμ. ΠΙ σ.172 
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Ό Σ&λαχ· ελ-Ντlν μόλις Ι!λαβε την τόση εύχάριστη για το ΊσΛaμ 

άπάVτηση αύτη τοϋ Αύτοκράτορος, Εστειλε στ1lν Κωνσταντινούπολι είδικΟ 
πρέσβυ για να παρευρε&η, σciι μετατρο.nη τοίi Μαγισδίου καl τfιν εγκαι

νίαση τfjς κανονικfiς λατρείας έκεί. 
eo πρέσβυς αύτΟς φεύγοντας για τη βασιλεύουσα κ ου βάλη σε μαζύ 

του δναν Ciμβωνα (μίμπαρ) κι όλόκληρι) συνοδεία άπΩ μουεζίνιδες κι &να. 
γνώστε; τοίί Κορανίου. "Η ήμέρα της εlσόδου Ολων αύτών στην Πόλι 
ίιπηρξε φαίνεται σχόλη σπουδαία για τοUς Μουσουλμάνους. 

"'Ολοι οί εμποροι Σαρακηνοl ποU fιταν άπΟ χρόνια έγκαrrιστημένοι 
στ1Ίν Πόλι κι Οσοι περαστικοl 8τυχε να βρε&οϋv τότε εκει 1 ύποδέχ8ηκαν 
μΕ τιμες το\Jς &ποσταλμένους τοϋ Σάλαχ-Ελ -Ντlν καl τοUς ιJ:κολού-&ησαν 

Εν πομπfι στΟ στολισμένο τζαμί. 
'Εκεί άφοϋ οί μουεζίνιδες καλέσαν τους πισrοiις είς προσευχ1]ν, ανέ

βηκε δ 'ίδιος δ πρέσβυ; στΟ νεοστημένο άμβωνα &πάνω κι έξεφο)νησε 
την όρθόδοξη Κότμπα (κήρυγμα) έν όνόματι του Άβασσίδη Χαλίφη τοϊi 

Βαγδατιοϋ. 
~ο Αύτοκράτωρ τόσο πολiι 1'1έληπε στην περίσταση αύηl να περιποι

η8fj τΟν Σάλαχ-έλ·Ντίν, &στε, &μέσως μετ& την τελεηl, τοϋ εστειλε πρέ~ 
σβu σ-;fι Συρία να τοϋ άναγγείλη δ 'ίδιος Επίσημα την τακτικη κrι3ιέρωση 
τοV τζαμιοϋ, καl -ι:fιν κανονικη εvαρξη της Ορθόδοξης Μουσουλμανικης 

λατρείας σηlν Πόλι σύμφωνα με Οσα τοίi είχε Uποσχεθfi. 
ΜΕ nlν εϋκαιιία αύτη μέσα στΟ χρυσόβουλλο ποlι Εστειλε τότε τοί, 

Σουλτιiνου δ 'Ισαάκιος δΕν παράλειψε να τοϋ ύπεν-8-υμίση τα συμφωνη

μένα καl να τοϋ ζητήση πραγματικη συμμαχία μια ποU αύτΟς είχε τίμια 

κρατήσει τΟ λόγο του στΟ ζ1lτημα τοϋ τζαμιοϋ. 

"'Ολες αύτΕς οί λεπτομέρειες στίς Οποίες οί 'Άραβες χρονογράφοι συμ
φωνοϋν άπολύτως ]), μι'iς πείttουν Οtι στ&. 1189 δΕν λειτουργσϋσε κανο

νικΟ τζαμl στi1ν Πόλι κι Ο τι συνεπώς η παλιU συμφωνία τοϋ 1048: με
tαξu Μονομάχου καl Τουγρούλ, είχε σιωπηλιΥ. καταργη-&ij lπl Κομνη
νών, δπόι:ε στην Πόλι μόνο τΟ άρχαίο Μαγίσδιον τών Σαρακην<i)ν τοϋ 
Ογδόου αϊώνσς διατηροϋσε Οπωσδήποτε τυΠικα τη λατρεία τοϋ Ίσλάμ. 

'Εκείνο ποϋ &ξίζει νό σημειω13fι είνε Οτι στα τέλη τοϋ δωδέκατου 
αίώνος ζοϋσαν &ρκετοί Μουσούλμάνοι στfιν Πόλι κι Οτι ΎΊ όριστικΤJ κα
θ-ιέρωση πλέον τοϋ τζαμιοϋ τους τότε Εκεί τόiις Εδοσε άφορμη ν& ειtδη-
)

' ~~'0. '.Q, ' ~-Q,' .ωσουν ει.ευιιερα τα υρησκευτικα τους αισυηματα. 

1) Βλέπε ~;τίσης: H.ecneil des HistoΓiens des Cl·oisades=HistoΓiens Ol'len
tanx: Les ιlcux: janlinR:~-=El ΙιπαΛ, Τόμος ΙΥ, σελ. 4-'70. Carli lb'tι Clωclaιi, Τόμ. 

ΙΥ, σελ. -171. 
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ΆπΩ τότε Μουσουλμάνοι Εμεναν πάντα στfιν Πό/,ι άρκετοί, κι δ Πα

nπάτης λέγει 1). Οτι ά)ς τ& 1875 σώζονταν &κόμη πίσω άπ' τό'· αUτο

κρατορικΟ ΝαύσταΟμο Ιδιαίτερο κοιμητήριο, δπου διατηροϋνταν υί τάφοι 

τά'>ν 1\ίουσουλμάνων, ποlι είχαν πε-lfάνει στην Πόλι πρίν &πΟ n)v &λωση. 

~Άλλο τζαμl Εκείνη η)ν fποχη δΕ φαίνετc:ι ν& {,πηρχε στi1ν Πόλι γιrl 

τ-οUς Μουσουλμάνους. 

'Έχουν λάθος μερικοl ποiι ftεωροϋν τΟ Άράμπ. Τζαμl. ποi; σώζεται καi 

ωlμερα στΟ Γαλατά τής Πόλις ώς τζαμί Σαρ~κηνών τοϋ Βt,ζαντίου ίδρυ
μένο έχεί πρΟ τfις &λώσεως. ΤΟ 'Αράμπ. Τζαμί αlιτΟ είvε παλια έκκλησία, 

Χρισrιαvική, "ίσως μάλιστα του πέμπτου αίώνος, ή όποία μετέτράπηκε σε 

τέμενος μόνο μετ& η)ν άλωση τnϋ 1453 2). 

Τέσσαρα ε τη μετ α τ1)ν f:πίσημη καΗιέρωση τσίi τζαμιοϋ τών Σαρακη

νών οί Φράγκοι τijς τετάρτης σταυροφορίας καταλάμβανα'' τi1 βασιλεύ

ουσα κα1 έπανάφερναν στΟ Ηρόνο τΟν Ίσαιίκιο "Α yγελο μαζU με τΟν 

11ίό του τΟν j ΑλέΕι.ο τΟν Δ'. 

Οί Φρrίγχοι fγχαταστάδηκαν φιλικα δη3εν τότε στfιν Πόλι (18 'Ισυ* 

λίου 1203), &λλd σαν αUθά&ει.ς νεοφερμέ,•οι τυχοδιώκτες ποU ήταν στά* 

δηκαν άνίχ.ανοι να μαλακώσουν την Εχflρα τιi>ν Βυζαντινών έναντίον τους. 

"Άπειρες κα&ημερινώς &φορμές δυσαρεσκείας κr:ιl &διάκοπος έρεftι

σμΟς τοϊi παλιοϋ μίσους μεταξU Όρflοδόξω\' καί Λατίνων γρ1lγnρα Εφε

ρω· n)v κατάσταση στΟ άπροχώρηrο. 

Οί. φανατικοί σταυροφόροι Οχι μόνον μισοϋσu.ν τοUς σχισματικοUς όρ~ 

flοδόξους, ιiλλd δέν μποροίίσαν κυρίως να ύποφέρουν την . παρουσία &ρ

κετc'Ον Μουσουλμάνων τότε στfιν Πόλι με τΟ"Uς όποίους Εξάλλοι, τόσα 

χρόνια εlχαν ζήσει άρμονικα o'l. άρχοντικοt Βυζαντινοί. 

ΤοUς ΣαρακηνσUς α-UτοUς το\1ς όποίους δrj6ε" πήγαιναν να έξολο~ 

{}ρεύσουν, τοUς βλέπω• μΕ κακΟ μάτι o'l. νέοι έχείνοι άπόστολοι τijς χρι

στιω•ικfiς &.γάπης κι εUκολα μπορεί κανεlς νΔ φανταστii τί φρικτη ένη1-

πωση τοUς προξενοϋσε η -8-έα τοϋ Μ()υσουλμανικοϋ τζαμιού τfiς Πόλις 

' " ' ' " "'ψω ε ου' ς α"σπρους τοίχους του άνάμεσα άπ~ τό που ειρηνικα και ησυχα υ ν τ 

δάσος τών Σταυρών τών έκκλησιών τf'ις Βασιλεύουσας. 

1) Πασπάτη Βυζαντιναl Μελέται, σελ. 190. 
?) Βλέπε τη~. λανθασμένη αυτη γνώμη στΟ βι.6λί~ ~του Jν_ζελά~-:Εσ~άδ, Cons~anti

nople: de Byzance a Stamboul, σελ. 190, και το ιστορικο του Αραμπ·Τζα~ι, ~α
θΟΥ καt η)ν αποκατάσταση τής άληθείας στΟ βιβλίο τοίi κ. Jean Ebersolt, :M:ιssιon 

ar;I1Θologique a Constant.inople, σελ. 39 κι εκετ, καt ίδί.ως ση)·ν \ιποσημείωση τ:fiς 
σελ, 42. 

Βλέπε έ:ιίσης: Toιω~efort, Relatio·n d' un vo~rage du I .. evant: Εr.δ. l.ιj-ron 1717 
Τόμ. 21 σελ. 221. 

χ. Α. Νομικοϋ-~fο πρ&το τζαμ~ της Κωνσταντ-ινουπόλεως. 

~Επόμενο ήταν oL έντεJιώς διάφορες αί1τΕς dντιληψεις να ξεσπάσου" 

κάποτε σε τραγικότητες, κι Βπl τέ/,ους τΟ τζαμl αδrΟ στάΗηκε ή &φσρμtΊ 
' τfjς καταdt_gεπτικfίς πυρχα"ίάς τοϋ 1203, της δπο!ας τα φοβερc~ αποτελέ-

σματα συμ;λι]ρωσε λίγους μijνες 8πειτα (12 'Απριλίου 1204) η άγρια 
dλωσις, κι ή συστηματιχη λεηλασία της Κωνστ:αντινουπόλεως άπΩ τoUc.; 

Σταυροφόρους:. 

~Ηrαν χειμώνας τοϋ 1203, δτε &πΩ κάποια άσ1lμαντη ρtlξη μεrαξiι 

Βu~ανηνόη' χαl Φράγκων, οί τελευταίοι αύτοl ΕπετέΗηκαν Εναντίον τοU 

τζαμιοϋ τών Σαρακηνών για να τΟ ληστεύσουν καl vO: τό κάψουν. 

Καt λέγει δ χρονογράφος 1): 

~Και δι) τΟ σύνταγμα εκεινο τΟ πονηρΟν τfi πόλει προσσχΟν δι' άλι

άδων (οϋδΕ γαρ ην τις δ προσιστάμενος δλως έπιπλέειν σφ<'iς τfl πόλει 

καl αΏΟις &νάγεσι'Jαι-) τψ των Εξ "Α γαρ συναγωyίφ λάftρq. επεισπίπτου

σιν, δ φησl Μιτάτον tcl δημώδης διάλεκτος, καl τα ~νόντα μεr-t ξίφους 

ληστεύουσιν. Ώ; δ' οϋτω ταίiτα παραλόγως καl ι'Jπέρ δόχησιν πάσαν 

παρηνομείτο, f1μύνοντο μΕ\• αύτοUς oL Σαρακηvοl τιJς χείρας τοίς πα

ρατυχοίίσιν δπλίσαντε~, έπιβηηftοϋσι δΕ καl Ρωμαίοι, παρ& τfjς τοϋ κα· 
κοϋ φήμης Εκείσε συνηλισμένοι.» 

Καl παρακάτω ?) 
«''Ήρξατο μΕν· ούν tl πρώτη τοίί πυρΟς άφ1Ί &πΟ τοϋ συναγωγίου 

τών Σαρακηνών (τΟ δέ Εστι κατ& τΟ πρΟς ftάλασσαν Επικλινές βόρειον 

μέρος τi)ς πόλεως καl τψ τεμένει έγyίζον Ο Επ' όvόματι τfις άγίας Εtρή

νης ϊδρυται) καl πρΟς εω κατ' εύρος λωφflσαν είς τΟν νεΟΗ' τΟν .παμ

μέγιστον, κατΟ: δ' εσπέραν είς τΟ λεγόμενον Πέρασμα έξεμηκίσ-θη .... » 

"Ωστε ο\ Φράγχοι τijς τετάρτης Σταυροφορίας βάλαν φωτιa σti]ν 

Πόίι1 1 &ρχίζοντας &:πΟ τΟ μισητΟ γι" αύτοUς τζαμl τών Σαρακηνών, κι 

είνε χαρακτηρισηκΟ για τα φρον1]μαrα τfjς Εποχϊ]ς να σημειώση κανεlς 

δτι οί Βυζαντινοl άμέσως άπ~ τfιν πρώτη στιγμη συνταχθfiκαν μ€ τοU;; 

Σαρακ1)νοlις κι ύπερασπίστηκαν μαζύ τους τΟ 'Cέμενος Εχείνο τών παιδι.ών 

τfjς "Άγαρ κατα τf'ις ληστριχfjς Επι8έσεως τών Δυτικών. 

;Ο Χωνιάτης τό τζαμl αύτΟ τΟ Ονομάζει «συναγώγιον» 3) κι Οχι Μα

γίσδιον, Οπως άλλοτε ό Πορφυρογέννητος, γιατl δπως εΥδαμε ό παλιός μι· 

κρΟς εύκτήριος οίκος τfjς έποχfiς τών 'Ισαύρων είχε στό μεταξU μετα~ 

1
) Ν,κ, Χωvιάtης, Τόμ. 2 σελ. 731. 

2) Νικ Χωνιάτης, Τόμ. 21 σελ. 733. 
~) ΆπΟ η)ν Ονομασία αύηl άπαη'ιΟηκε ό .Af. JI:Iiclιaud καl λέγει δτι ή πυρκα'ίιi 

αύτ1i Uρχισε &.π' τη συyαγωγ1) t(iJν Έβρα{ων τ-ϊις Πόλις. «Histoire des Cι·oisadescr 
€κδ. 1817. Τόμ. ΠΙ σελ. 204. 
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βλη8ij ε!ς κανονικο τζαμί, κι 
" • ' ~ π ' ονομασια συναγωγη ηταν ιο σωστΟ γι' 

αϋτΟ τότε. 
"Ο λαΟς f)μως φαίνεται δτι έξακολουitοϋσε άκόμη να -θεωρfι τΟ τζαμ~ 

Εκείνο cΟς ά:τλΟ 1c1 ~1υχαστήριο, καl νιΧ τ" δνομάζ1) «Μιτάτον:ι. 1
) βέβαια άπο 

λα"ίχ.η συν1)&εια. 
"Αξιο clκόμα νι/. σημειω-θη εlναι το οτι δ Χωνι(iτης όρίζει στi1 διι]· 

γησtl του άκριβώς τiJV τοπσ&εσrα τοϋ τζαμιοϋ τών Σαρακηνών τfις Πό
λις τΟ 13~ αίώνα κι 1c1 τοποθεσία αύτη ( .... τΟ τέμενος έγγίζον δ έπ~ Ονό
ματι τfiς 'Αγίας Εiριlνιlς ϊδρυται) άντιστοιχεί &κριβώς με την τοποθεσία 
τοίι Βασιλικοί! Πραιτωρίοu Οπου, χατ&. τΟν Πορφυρογέννητο, ίδρύ{}ηχε 
Οπως εϊδαμε κατόπιν αίτήσεως τοϋ ΝΙασλάμα τΟν Ογδσο αlώνα, τΟ πρώτο 
ΜουσουλμανικΌ τέμενος τfις Πόλις. 

c'Ωστε είνε ιιιiλλον πιitανΟν δτι καθ~ Ολο αUτΟ τΟ μακρiι χρονικΟ διάw 
στημα tώ\' πέντΈ περίπου αίώνων §να και μόνο τέμενος Μουσουλμανικό 
ίδρύ8ηκε καl διατηρή-θηκε σt11ν Κωνσταντινούπολι, Οτι δΕ: γι' αlιτΟ κα.l 
μόνο πάντα φρόντισαν οί επικεφαλής τοϋ 'Ισλάμ, Οσες φορΕς τΟ κάναν 
ζήτημα μΕ τοlις αiηοκράτορας 'tΟϋ Βυζαντίου. , 

<Οπωσδήποτε τΟ τέμενος αύτό άποτεφρώ&ηκε κατα την τρομερfι Εκείνη 
πυρχατιi. τσϋ ] 203, tl όποία κινδύ\'ευσε νι! καταστρέψη όλόκληρη , τ~ν 
Κωνσταντ 1 νούπολι. Κι είνε συγκινητικfι ή ταραχ1l, ποiι· διαφαίνεται ανα
μεσα U.π' τlς γραμμΕς τfiς &πλής δι1]γησης του Νικ. Χωνιάτη, Ciμα λέγει 
δτι οί φλόγfς φflάσαν τότε &ς στΟν «νε<1ν τΟν παμμέγισrον» δηλ. την 
'Αγία Σοφία. . , 

Οί 'ίδιοι οί Σταυροφόροι μΕ: φρίκη παρακολούitησαν τις τραγοtες συν-

έπειες τΥι; πυρκαϊάς εκείνης κι οί χρονογράφοι τους μΕ τρόμο την περι
γοι:iφουν στα χρονικά τους 2

), 

~ Λίγου; μfινες Επειτα ή Πόλι γίνουνταν όριστικii ~ρd;κικη καl 'βέβ~,ια 
κατα τα πενfίντα έπτα χρόνια ποiι βάσταξε ΤΊ Λατινικη Αυτοκρατορια ουτε 
λόγος δΕν μποροϋσε νU. γί.νη για τζαμί τιΟν Μουσουλμάνων σtΤΙ'' Κων-
στανtινούπολι. 

Πέρασαν πάλι 1:Cι χρόνια κι οί Παλαιολόγο ι άφοϋ ανπκτi}σαν την Πόλη 
&πΟ τοiις Φράγκους μ' απελπισία άναλάβαν τΟν ϋστατο &yώνα κατα ηiΙν 
Τούρκων, που άπΩ παντοϋ άπειλοϋσαν την εξαντλημένη Αύτοκρατορία. ____ _, 

Φαίνεται Οτι την Εποχη τών Παλαιολόγων, μαζύ μ€ τίς τόσες άναγ~ ,;_ 

-~---- '' δ Ι) - - καΙ. κατrΊ. σύ•ιΟαση {lσυ· 
1) Μιτάτον σημαίνει κυρίως καταΙcυμα υι JrJ.nr..oυ στρατου t 

χαστ1lριον. Βλέπε Θεοφω'. Τόμ. Ι. 113. _ . . 
2) GeoffΓoi de Ville Iiω·dou1:1ι, Κεφ: XLIY, ~03~2_04. «et cJl feus sι gι·anz 

et si orribles que πω; hom nel pot esteinclι·e ne abaιssiCl'-" 
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>ωστικές ~ους Uποχωρήσεις άπέναντι τώv Ολοένα πιΟ &.1tαιτητικών Τούρ~ 

κων, :τrρέh~ι να λογαριασ{Jη χι ή άνοικnδόμησις τοϋ Τουρκικοϋ τζαμιοϋ 
πjς Πόλις, ··ποU εΊ.χε καταπτραφη &.π:Ο τι)ν πυρκαϊι:! τοϋ 120R. 

Λέγω δτι ol Παλαιολόγοι &ποκατέστηnαν τiι Μουσουλμανικη λατρεία 

στην Πόλι, διότι δΙε στα 1396, ό τρομερiις Βαγιαζiτ ό ~Ιλδεμiρ (Κεραυ

νός) Επρό~αλε στΟν ΑUτοκρά~ορα Μανουfιλ νέες απαιτήσεις) τΟίΙ ζfιτησε, 

μεταξiι ti.λλων, μονάχα τtΊν εγκατάσταση τούρκου δικαστfι (καδl) στην Πόλι1 

κι Οχι καl. τiιν ϊδρυση Μουσουλμανικού τεμένους. 

~a Δούχιχς ρηt(~ λέγει: 1) δτι ό Βπγιαζlτ εστειλε πρεσβεία τοϋ Μα

νοιηlλ ζητώντας τΟ διορισμΟ ΜΌυσουλμάνοι• κριτ'1~1 καi νομιμαρίου (καδίι 

δηλ.) ση)ν Πόλι, yιατl δΕν ήταν σωστό, κατΟ. ηΊ )'\'(όμη του, οί Μουσουλ· 

μιfνοι εμποροι της Πόλις \'(~ δικάζωνται &:πΩ χριστιανοUς δικαστάς. 

"0 Σουλτάνος τών Τούρκων ποi_, μΕ τόση υπεροψία ζητΩϋσε τότε 

ΜουαουλμανικΟ δικασηlριο στfιν Πόλι, ι~ct άπαιτοϋσε βέβαω καl τi)v 

ϊδρυση τζαμιοϋ, άν δεν παρrιδεχδοίiμε Οτι &.σφαλώς λειτουργοίiσε ηδη 

τότε τακτικΌ ΜουσουλμανικΟ τέμενος Εκεί. ΣτΟ τέμενος αύτό πλιίϊ {}έλησε 

ό Σουλτάνος να ίδρύση καί μεκχεμέ, δπου ιiιi δ1(ίψιζε δικό του καδί, γιΟ. 

να Εγκαταστήση f:rσι τέλεια τlj λειτuυργία τοϋ νόμου τοϋ Μωά~ιε6 στην 

περίβλεπτη πρωτεύουσα ποiι μΕ λαχτάρα &.πΟ παντοϋ περιέσφιγγε. 

~Ο ΑUτοκράτωρ ΜανουtΊλ τότε dρνψ~ηχε nlν .άλψ'}ινα \ιπερβο/,ικ1Ί πια 

αlιτi1 άπαί.τηση τοϋ Βαγιαζίτ. "Όταν δμως ό Μα.νουηλ άναγκdστηκε νΟ. 

καταπιαστfΊ τΟ κουραστικό του f.κείν.ο ταξεlδι στfιν Εlιρώπη, γίΟ. \·rl π-fη 

να ζητιανέψη τη βοή,'}εω τώv &διάφορων Φράγκων, κατα τοϋ παγκόσμιου 

Τούρκικου κινδύνου, κι &νάλαβε τΟ θρόνο δ &.νεψιός τυυ Ίωά,·νης: tl 
·&παίτηοις F.κεf.νη τοϋ Βαyιαζlτ εγινε &μέσως δεκτi1 κι ό Τοϊ·ρχος χαδlς 

Εγκαταστάθψ'ε στΤ1ν Πόλι. 

«"0 δΕ ΒασιλεVς ~Ιωάννης είσελflι:Ον Εν τfι πόλει χαl στεφθεiς βασι

λεύς, είσηξε πρώτον κατό. τΟ α'Lτημα τοίt Παγιαζiμ κριτi)ν ΊΌϋρκον, δς 

τιiς &.μφιβολίας τός &ναμεταξiJ συμβαινούσας Ρωμαίοις καl Τοι)ρκοις 

αίιrός διέκρίνε κατα τΟν: ΆραβικΟν νόμον» ~} 

Ήταν τότε Δεκέμβριος τοu !399. 

Πενηντα τρία χρόνια μετά, ή Πόλι fπεφτε Εξαντλημένη κι οί ΊΌί•ρκοι 

Clγρια είσωρμοϋσαν στc'r. τείχη της μέσαι Εν(Ο δ Πορ8ητi]ς μεθυσμένος &π~ 

τΟν -θρίαμβό του κα{)ιέρωνε ό 'ίδιος τΩν «νεΟ.)ν τΟν παμμέγιστον» t1~1" τι

μημένη Άγία Σοφία, σηΊ λατρεία τοϋ Θεοϋ τών παιδιών τf]ς ~Άγαρ. 

1) Δούκας, Κεφ. ΧΙΙΙ, σελ. 49. 
1 ) Δούκας, Κεφ. XV. σελ. 56. 
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ΒΥΖΑΝΊΙΝΑΙ ΜΟΝΑΙ 

Α'. 

ΜΟΝΗ ΜΑΚΡΙΝΙτΙΣΣΗΣ Ί 

(Άνδρψα) 

''Ο δυνάστης τίjς Δημητριriδος Κωνσταντίνος δ Μαλιασηνός, φέρων 
έι' τοίς έγγράφοις τΟν τίτλον Κομ·vηνΟς Δούκιις "'Αγγελος Κωνσταντίνοc 

ό Μu.λιααη"ό;, συγγενεύων δε μετ& τfις έν Κω,·)πόλει βασιλικfjς οίκο · 
yενείας ώς γαμβρΟς έπ' άνεψι~ Θεοδώρnυ Κομνηνοίi τού Άγγέλλου, 2

) 

Lδρυσε την μονι'1ν Μαχρινιτίσσης Επ' Ονόματι τfjς Θεοτόκου. έπιλεγομένης 
τijς 'Οξείας 'Επισκέψεως ') προ τοϋ 1215 μ. Χ. έπί τοϋ 5ρους Δρόγγου 
έν τ<Ρ θέμιιτι τfiς Δρυανουβαίνης, διότι τψ αύτψ Ετει (1215) ό έπίσχο
πος Δημητριάδος 'Αρσένιος χορηγεί Κωνσταντίιφ τ ψ Μαλιασηη$ Εγγρα~ 
φον βεβuίωσιν περi τής χειραφετήσεως τίjς μονής Μακρινιτίσσης &πο τfις 
έπισκοΠικf}ς ένορίας. 'Αναφέρεται δ' έν τψ έγγράφφ Οτι ό μΕν Κωνσταν
τLνος ό ΜαλιασηνΟς έχορήγησε τfιν δαπάνην τής άνεγέρσεως τfις μονfiς, ό 
δέ 'Αρσένιος εΥ χε την Εποπτείαν καΙ. Επισ,ασίαν τfις &.νεγΕι;ισεως αύτfις, 
flτις ετάχ{}η ύπ0 τοϋ κτίτορος ώς σταυροπήγιον ύπό tijν πατριαρχικην . 

προστασίαν. 'Εντέλλεται δέ ό 'Αρσένιος δπως καΙ. οί μετ α ταϋτα Επίσκο· 
ποι Δημητριάδος σεβασδώσι τijν σταυροπηγιακη,. &ξίαν τίjς μονijς. 'Ότι 
δΕ ίδρύtlη ή μονij προ τοiί 1215, βεβαιοϋται καi έκ τοϋ δπομνήματος 

τοϋ πατριάρχου 'Αρσενίου τοϋ Αύτορια"οϊί. 
'Εξετάζοντες τι'< Ιiγγραφα τής μονής κατα χρονολογικijν σειριlν εδρί-

. 1 J 'Εν τfl παρούστι μελέτ'Q θά διαλάβω μεν μόνον περL της ιστοQίας τ&ν υπο τών 
Μαλιασην6η• iδρυUεισόη• μο,·ών παρό. την Jημητριάδα, ώς καi τών κτήσεων αύτών, 
έχοντες ώς :r.υρίως πηγi)ν τό έ\' τfι 'l'αυριανfι βιβλιουήκη ιι ΑθιJ'\'αίφ» διασωθΕν άρχείον 
τών μον(iιν τούτων τΟ διjμοσιευUi:ν ύπΟ τών Miklosich--1\iίiller έν τψ ΔΌ τόμφ τώv 
Acta et DipJωnata Graeca ιnedii aeνi σελ. tlal-439 (πβ. καΙ. Σ Π. Λάμπρου, .1\1 ι· 
κταL σελίδες οελ. 335 σημ. 1). 'Εν προσεχεϊ μ~λέτη δέ θά όμιλήοωμεγ περl. τ6η• κτη· 

ρίων α'ύτών καl τών μνημείων τέχνη;· 
~) 'Ο Θεόδ. Κομν. 'Άγγελος έ6ασίλεuσεν ιiπό τοϋ 1213-1229. 

~) 'Όμοιον Επίθετον τής Θεοτόκου fιν καί έν Κ)πόλει. 

.Ν. Γιαyνοπού].ου--Αt παρό: τiιν Δημητριάδα .:Βυ'ζανηναL μο'\·αί. 2ii 

σκομεν qiι τψ 1246 δ δεσπότης της Ηπείρου Μιχαij). Β' Δούκας τfi 
~ιτησει Κ~νσταντίνου του Μαλιασηνοίi προσεπικυροί τΟ έν τίi έπαρχίq. 
Α).μυροϋ κείμενον μετόχων τfiς μονflς Μακρινιτίσσης, τιμώμε\'ΟV μΕν έπ' 

όνόματι τfίς Θεοτόκου, έπιλεγόμενον δέ «μον'Ι) τοϋ κVρ "Ιλαρίωνος». Την 

1. ΕiχΟ:ιν _U.ναyλύφου ένετrιγρά.φου τι{;Ι της μe>"Ι·ijς Ονόματι. ι) 

μον1)ν ταύτην εiχεν η μονη Μαχρινιτίσσηζ «ώς άπδ δωρεfiς τοϋ Πόντου 

έκείνου» Γουλιέλμου Α' τοίί Σ1αμπλίτ, πρίγκηπος τfίς 'Αχα'ίας καΙ. τοϋ 

πλείστου τfiς Πελοπονννιjσου (1205~ 1209), έπονομαζομέvου Κόντοv. Ό 

δΕ Μονεμβαpίας μητροπολίτης Δωρό8εος"J.έγει περl αύτοϋ_: «έποίησε πολ

λdς δωρεdς εlς τοVς- άρχοντάς του, άπερχομένους τής ΤlελοπωΨ'Ιjσου». Καί 

Επειδη τ~ χ~υσόβουλλοv Μιχαηλ Β' τοϋ Δούκα αναφέρει δτι ή μοvη l\1α

κρινιτίσσης ·είχε την μονfιν το.ϋ Κ"Uρ Ίλαρίωνος άπΟ δωρεάς τοϋ Κόντου 

Εκείνου, ούrος δΕ fιρξεν έν Πελοπονηlσφ άπΟ τοίi 1205-1209 επεται 

(τι~ ή μον1Ί Μακρινιtίσσψ; προ·Uπίjρχε τοίi 1215, ίδρυθείσα, φαίηται, 

κατα τΟ μεταξU τών ΕΗ'Ον 1205 ... J209 χρονιχΟν διάστημα. 

1
} 'Όρα και Ν. Giaτιnopoυtos, Bniietin cle Coι-respondance- Hellθnjque τόμ. 

XLIV 1920 p. 193 fig. 7. 
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'Αλλa βραδύrερον rό μεrόχιον τοϋτο • &φυρέθη &πι\ τής μονής iJπo 
τής έπικρατούσης τijς χώρας τώ1ι "Λλμυριίηι 1) λατινικής έξουαίας καί ή1• 
οϋτω μέχρι τοίί νϋν». Εtτα έξωσ8έντος -δπΟ Μιχαi1λ Β' τοίί Δ~ύκα , «τοϋ 
·pωμαιο6όρου φύλου τώ1'. Λατίνων» έκ τfις χώρας τoii ιΑλμυρου: και γε
νομένου κυρίου ταύτης αύτοϋ, εύμενώς καl ίλαροτρόπως αποδέχεται Μι
χαfιλ Β--'. ό Δούκας τfιν αtτησιν Κωνσταντίνου τοϋ Μαλιασηνοϋ καl χο
ρηγεί τi]ν μον/ιν tοϋ κuρ •Ιλαρίωνος αiJτίρ, οπως tαχl!ϊi ώς μετόχων tijς 
μο-~ης Μακρινιτίσrιης κα1 Εφσρεύηται ύπ' αύτοίί τοϋ Μαλιασηνοϋ μετd 
~άντων των δι~<αίων καt προνομίων αύτiϊi; καl άπαλλάσσει αύτην παντός. 
φόρου δημοσίου και του φόρου τοϋ άκροστίχου έξ δπερπύρων 21 καl 
διμοίρο~· καl _έν γένει ε·πιδαψιλεύει τfi «ίλαρωνύμφ μονfl» έλευδερίαν καl 
&τέλειαν πάντων. 'Εντέλλεται δΕ <'πάσι τοίς τόν δημόσιον τρόπΟJ• φανε~ · 
ρώς η ~ρυίpίCος_ lνδυομf.νοι~, τοίς κaid καιρούς δηλονότι πράκτορσι τοϋ . 
"-Αλμ-~:ρόϋ~ ~uίς άπογρ_αφεϋσι, τοίς έκπροσωΠοϋσι, το~ς κατεπάνω, τοίς lί.ρ~ 
χουσι,·τόίς.-&παιτηταίς ~at. παντl έτέρφ δημοσιολειτουργΩϋ,•τι προσώπφ πόρρω 

''θ...,- , .... e~''2\ 
που απεχεσ .fJ.ι· της μονης; και τl•>ν υπ αυτην» )· 
. . Περl- δέ τών κτημάtων_ της μ(η-ης κUρ ~Ιλαρίωνσς Εν Lδιrιιτέρφ κε· 
ψαλ~ίψ γε\·ή~ετα~ λόγος, Εv{}α καl περl πάντων τών κτημάτων τiiς μονi)·ς 

Μακρινιτίσσης. 
Καί tOL δε. ό επίσκοπος Δημητριάδος Άρσένιος rίρ 1215 εξέδωκεν 

Εγγραφον _βεβαίωσιν, δι'-· fίς άνεγVώρισε τi}ν qνεξαρτησίαν της μονiϊς άπΩ 
τiϊς Επισκοπί}ς Δημητριάδος καl την πατριαρχ~κην άξίαν rtύτης, Εν τούτοις 
οί μeτd ταϋτα έπ(σκοποι Δημητριάδος ή8έτησαν τiρι βεβαlωσιν τιι.ύτην 
τοϋ προκατόχου αύτών καί «-l]γωνίσανrο ί'να σφετερωθ(ίJαι τη1' μονήγ καί, 

' 'ξ ' • - θ ' ' η' ' έΨοοιακ{ιν ύπαγάγωσιν αύτi]γ ύπό ·την ε ουαιαν αυτω-ι-•, κα ιστω·υ-·ς αυτ · ~ ... ' 

fjτοι 'λlχνον όφθαλμό1• έπέβαλο1' έπ' ω'πψ·~, κατcΧ τlι" φψiπιν το ίο ;trttριc(ρ-

χου. 

Τούτου ε\·εκεν ό πατριάρχης Άρσένιος ό ΑύτοριανΟς 3
) έξέδωχε τψ 

1~56 ύπόμνημα, Εν φ άναφέρει δτι. πάντοτε ή μονή Μακρη·ιτlσση; Εσχε 

ι) •yπηρχον τότε δΊ'ιο 'Αλμυροί, δ'' Ανω ιι.αί Κάτω, ώς νίiν οί δύο Βόλοι?, ό "'.Α\•ω 
καί Κάτω. (Πρ6λ. Ν. Ι. ηα,ινοπούλου, οί. δύο Μεσαιων. 'Αλμυροί, έν 'Ειτετηριδt «Παρ· 
νασσοίi• τοίί 190! σ. 65-92 καί άπόσπ τοίί 1905. 

?) •ο_ Ζωσιμάς ~Εσφιγμeν{-ιης εtr.άζει δη ή μονή τοίί κύρ "lλαρίωνος θό. είναι 
ή "Ανω μονή Ξενιάς, κειμένη ~" τfl Rπαρχί~ •Αλμυρού. Τούτο -δμως δf.ν φαίνεται πι-

θανόν. 1260 • 
:ι) 'Ο Πατριάρχης 'Αρσένιος δ Αι'η:οριανός έπατριάρχευσε δlς τφ 1254:- και 

1261-1268. ι(.ατά τό μεσολα6-ησαν ετος έπατριάρχευσεν ό Νικηφόρος Β' τφ 1260-

!26!. 
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πρfίγματr~-- Εκ τfις Επισχοπης Δημητριάδος άλλ' ήτο κατο·χ1'ρωμf.,·η δια 

πατριαρχικ<Qν ύπομνημάτων τιί1ν πατριαρχών Γt-ρμανοϋ τοίΊ Β~. (12i6-

12~0) καΙ Μ•<νουηλ (1240-1250). Προ δε rii>ν πατριαρχ<ον τούτων έπi 

δεσπότου Μ.ινουήλ, &~ελφοϋ rοϋ Θεοδώρου ΆγγέΗου (1230 -1340) ε!
χον δώσει αύιψ Εγγράφους δηλώσεις καi άλλοι μf:ν έπίσκοποι Δημητριά

δος καl ό Επίσκοπος Ν ιχόλαος ό Βλαττfiς, 1) {)στις πρώτος ~ ίχεν Εγείρει 

dμφιβολίας περi τής άνεξαρτησίας τής μονfις. Μεtι1 δΕ τΟν έπίσκοπον Νι· 

κόλαον τΩν Βλαττijν ό διάδοχος αUτοϋ Νεόφυτος ύπέβαλεν Εγγροφον δή

λωσιν άναγνωρίζων τiιν σταυροπηγιω~ην καl πατριαρχικην άξίαν τής μn

νfις. Έπομένως δ έπίσκ.οπος Δημητριάδος ούδέν δικαίωμα είχεν οϋτε έπi 

τijς μονfjς, οVτε Επi τοϋ παραλαυρίου αύτfjς τοϋ •Αγίου ΌνΟt'ψρίοι', διότι 

τΟ μονύδριον τοfiτο dνέ>tα6εν fιτο πατριαρχικό\'J άνεξάρτητον άπΟ τοϋ έπι· 

σκόπου Δημητριάδος, ώς φαίνεται Εκ τών πατριαρχικών γραμ μάrων τοϋ 

πατριάρχου 'Ιωάννου Διακό1•Ου rοϋ 'Αττικού (1)99-1204), εξ ών άπο

δεικνύεται Οτι ό "Άγιος Όνο~φριος Εκτίσflη πρΟ τοϋ 1200: έπομέ,ως 

προϋπfjρχε τής μονfjς Μυκρινιτίσσης. 

Τούτων ενεκεν ό υίός τοϋ ίδρι,tοϋ τiϊς μο,·fίς Κσμνηνοίί Κωνσταντί~ 

νου τοϋ Μuλιασηνοϋ Κομ,ηνός Νιχόί.αος ό Μω.ιαση\·0ς fιοlσατο παρό 

τοϋ πατριάρχου 'Αρσηίου τοϋ Αύτ()ριαΥοί' την ?κδοσιν ύπομνήματος, δι' 

ού &ναγνωρίζεται αliΒ_ις ή σταυροπηγιακη άξία ~ης μoVfjς καl ti άνεξαρ

τησία αί•τfiς άπΟ τfjς fπισκοπi'jς Δημητριάδος. Έν τέλει δΕ διατάσσεται 

Ο πως μετ& 3άνατον r~ϋ ήγοιψέ' ου τfjς μο\•fjς ή fχϊ.Ογη τοϋ 'έοu ήγου

μένου -8έλει Ενεργη-8!i ύπΟ τών μοναχών κατα τό ίσχύον έν ταίς μοναίς 

dνέκαflεν Efloς μετιi της Εγκρίσεως τοϋ Ν ιχολάοv· Μαλιασηνοίi, τοίί Ενδια

φερομένου ύπΕρ πάντα άλλον ύπΕρ της μονfjς και τών συμφερόντων αύτfi, 

άνευ δΕ τfjς Εγκρίσεως αύτοϋ ιτερi τοϋ έκλεκτέου ήγουμένου ούδεμίαν 

!σχuν /!χει ή ~πο τών μοναχών γενομένη μονοι.~ερώς εκλογή. Ό δε πα

τριαρχικΟς Εξαρχος η έκεί παρευρισκόμενος η έν καιρίρ dφικόμενος Εκεί 

αύτΟς μόνος 3έλει σφραγίσει έξ ό\•ήματος τοϋ πατριάρχου τΟν ήγούμενον, 

δ στις άλλως μετιi την Εκλογι)ν αδrοϋ έν &:τουσί~ τοU έξάρχοu , 3έλει Ενεργη 

τιΧ τη·ς μονης Εγκύρως μέχρι τijς σφραγίσεως αδτοϋ. 

'Επίσης δ Νικόλαος ΜιιλιασηνΩς dνηνέχll)η είς τΟν πατριάρχη ν και 
περl τοϋ παραλαυρίου της Μονης Μακρινιτίσσης, Οπερ Εκειτο μΕν ε,. τfi 

ένορί~ τijς έπισκοπης Βελεστίνου; έν τfι έπαρχί~ 'Άλμυροϋ, -δπαγομένη 

τότε είς την έπtσκοπijv Βελεστίνου, έχαλείτσ δέ μονfι τοϋ ΚUρ elλαρίωνο; 

1
) Μολυ6δό6ουλλον το1ίτου tδέ Εν Byzant. Zeits!)h:rift, 1Ωμ XJI, 1907 σ! ιai}- ι3Γι 

πίν. Α'. Ο.ρ. βΌ ' 
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καΙ. έτιμάτο έπ' Ονόματι τfjς Θεοτόκου 1
). 

Καl ταύτην την μονην άναγνωρίζει ό πατριάρχης. ώς μετόχων της 

Μακρινιτίσσης,- πλην δ οΙκείος έπίσκοποc: Βε/,εστίνου -θέλει Εχει Εν ~ύtfJ 
τήν άναφοράν αύτοϋ καl τΟ όφειλόμενον αUrίfι )(ανονικΟν δικαίωμα. 

'Εξ Ετέρου έκδοτηρίου γράμματος τοϋ Επισκόπου Δημητριάδος Μι 
χαηλ τοί' Παναρέτοι,, έκδοflέντος τ<$ 1273 έπl τίJ μονfi Νέας Πέτρας 
περl ο{; yενιlσεται κατωτέρω μν.εία, μαν{}άνομεν Οτι δ πρώτος 'tδρυτΥις 
της μονής Μακρινιτίσσης Κωνσταντίνος ό ΜαλιασηνΟς έγένπο μοναχ9ς 
βραδύτερu1• μετονομασ{}~::1ς f(ω_-ιιστάJΙτιος;. Καί έπειδη τι$ 1256 βλέπομεν έν 
τφ άνωτέρω ί1πομνήματι τοίi :πατριriρχου Άρσει·ίο11 κηδόμενον τfι\; μονfiς 

Μακρο·ιτίσσης τΩν uίΟν αύωU Νι.χόλαον τΟν Μα/.ιασηνό_ν, Επεται δτι ό πα

τηρ u.UτoU Κωνσταντίνος εγένετο JrρO πο/,λοϋ μον-αχός, -Λποσιιρ8εiς είς τi}ν 
' ' , Μ , ~ ., , a., ~ β' ' υπ' αύτοϋ ιδρυ{}είσuν μονην ακριητιrτσης, εν n και υα απε ιωσεν ως 

μοναχός πάντως :r?O του 1267 Ετους. '.Αλλ' έν ετ·~ι 1267 _ μψ·ί Σεπτεμ· 

βρίφ ό δεσπότης τijς ΊΙ πείQου. Ν ικηφόρο; υίος Μιχαijλ τοϋ Δούκα, έξ

έδωκεν &ρyυρόβουλλον, ιlν φ άναφέρει δτι· «έπειδι} ό κτήτωρ τijς μονijς 

Νlακρινιτίοοης τής 'Οξείας 'Επισr.έψεως /(ωJ•στα}ιτίJ1Ος ό 11Ιαλιασην0ς έτε

λεύτησε τδ1• βίωι καi σεμι,οπρεπώς ένεταφιάσθη έ'J' τfj μονfj, δ υίδς αύτοV 

Νικόλαος ό .._-τιfαλιασηνΟς &.κολουθο)Jι τd ίχνη 'lΟϋ πατρΌς αύτοϋ συντελεί έπl 

μiiλλογ πρΟς έπαύξηοι1' τijς μω'iJς». <Q χρόνος λοιπΟv τοϋ δανriτου το1' 

Κωνστ. Μαλιασηνοu συμπίπτει μεταξu τοϋ 1256-1266. 
'ΑλλΠ καί ό Νικόλαος Μαλιασηνόςι υ'Ι.Ος τοϋ Κωνσταντίνου, βραδύ

τερον &.πεσύρθη είς την ύπΟ τοϋ πα_τρΟς αUτοίr ίδρυ{}είσαν μον1lν Μακρι-
, , ~ . . "' 'Ι , , β" , 

νι rίσση:;: καl γενομενος μοΥαχος υπο το. ον ο μα . ωαrrαφ _α~ε ι.ω_σεν -_εν 

αϋτU· διότι έν έtέρφ έγγράφφ έκδοτηρίφ Θεοδοσίου ίερομονάχου, περl 
ού τ Π δέοντα {)ιi είπωμεν έν οίκείφ τόπφ, ό Ν ικόλα_ος ΜαλιασηνΟς φέρε

ται ώς μοναχΟς έν ετει 1277 ύπΟ τΟ Jνομα ~Ιωάσαφ. 
'Αποβιώσαντος- έν Ν ικαίq. τοϋ . βασι/.έ(J)ζ Θεοδώρου Λασκάρεως τiρ 

1259, έγένετο κηδεμων _τοϋ ανηλίκου αύτοϋ 1•ίυfl 'Ιωάννου- Μιχ((ηλ ό Πα~ 

λαιολόγος. 'Ο δ.ε δεσπότης τijς 'Ηπείρου ΜοχιtiΙλ ό Β' μετό. τών. συμμά
χων γαμβρών αύτοϋ έξεστράτευσε κατιi τοϋ ανηλίκου 'Ιωάννου, υίοϋ Θεο
δώρου τοϋ Λασκάρεως, πρΟς άρπqγην .τών κt1lσεων_ αύτοϋ. Τότε ό Μι
χαfιλ Παλαιολόγος επεμψε τον άδελφον αύτοϋ κατό. τοϋ άποστάτου δ,ε, 

1 ) "Οτι. ΊΊ έπαρz.ίrι. 'Αλμυροί! ύ.το]γετο τ'[) ε:rιο~ο;τ_.ft Β,ελfστίνου: φυ.ί,·ετω fξ ένεπι
γρό-.φου λίθο\! ά.ποκεψένου έν τίJ άρχ_. συλλογίJ <Λ_λμυρου. Πρ6λ. Ν. Ι Γων·vuπυύλοv 
!lνBulletin deCorresp. Hell. xxnr, 398, άρ. 3.-0t δύο Μεσ. CΑλμuρο'ι ε,, 'Κτετηρ~ 
«Παρνασσοϋ» 1904:.- 'Επισκοπικοi. κσ.tάλογοΙ Θεο:σαλίαt;: iν 'Ε~ετηρ «Παρνασσού» 

ΙΑ", 1915, σ.194 καl187-189.' 
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σπότου riiς Ηπείρου Μιχαijλ τοϋ Β', οσrις ijττηθε1ς έν μάχη ~φυγεν. Ό 

δέ ~ΙωάνrV-Πς γενόμενος κύριος πάσης τijς Θεσσαλίας Fξέδωκε τ φ 1260 άρ · 
yυρόβουλλ~ν Uπέρ της μονfίς Μακρινιτίσσης, έν ψ άναφέρει δτι αίiτη έκέ. 
κτητο έν τη χώρq. ~Αλμυροίi την μονην τοϋ κUρ ~Ιλαρίαιvος ώς ,μετόχων. 

QΕνεκεν δέ τfiς άντιπα{}~·ίας κατα της έν Δημητριάδι δυνασtευούσΙJς οϊ· 

κογενείας τών Μαλιασηνώv tf7)V κατεχόντων την χ(δραν τοίι ~Α/. μ\ ροίi 

δεσποτών 'Ηπείρου και Νέων Πατρών, κατελ1lψθη καί ή μnη] τοϋ ){ύρ 

ιΗ.αρίω\•ος ύπ' α\1τών άποσπασ8είσα της μο'\·ijς 1\ίαχρινιτίσσης, εί κni 

πρΟ αύτών είχε προσεπικυρώσn ΚωνσταντίνΟς ό Μι:ιλιαn-ηνΟς τfl μσνfl τοϋ 

κUρ Ίλαρίωνος «γijν χωραφιαίαν (Υ.α/.λιεQγtlσιμο") ώσεl μοδίων πε1ιτακο 
σίων.» ~ο 'Ιωάννης λοιπΟν διά τοϋ &ργυροβοιίλλου τούtου, αίτήσει τη~ 

μονης Μακρινιτίσσης, προσεπικυροί α-δ3ις τήν μονην τοϋ κUρ Ίλαρίωνος 

αίιτfι μετα τών ύπ' αύrijς κατεχομένων κτημάτων. 

Έν ετει δΕ: 1268 ό Ί.(ιάννης, λαβcΟν fίδη καί τΟ άξίωμα τοU δεrιπό

του, έξέδωκεν Ει:εροv εγγραφο.ν Uπέρ της μονflς Μακρινιτίσσης, δι~ ού~ 

άπευflυνόμενος πρΟς τΟν γαμβρΟν τοίι αύτωιράτορος καl λογοflέτην τοϋ 

δρόμου 1) Βασίλειον Μειρητόπουλον, κεφαλατικεύοντα Άλμυροϋ, /,έγFL Ότι 

fι μrινi1 Μακρινιτίσσης άνfφερεν αύτφ Οτι εtχεν. είς τΟ μετόχων [(ριποϋς 

γην άρόσιμοv, έξ fj; έπορίζετο τιi πρΟς τΟ ζην τών μονnχά'Jν 2), Ενεκεν δΕ 
πλημμύρας τfjς λίμνης, fiv δι·ομιiζει <'βάλτον», τό ϋδωρ Εφι<}ασε μέχρι τ<7)ν 

.προflύρων τοϋ μονυδρίου καΙ μετοχίου αύτηc, τοϋ ~Αγίου ΛΤικολάου, τοϋ 

έν έτέρφ έyγράφφ πρατηρίφ τi}ς μονf]ς ~Ay. Γεωργίου τώv Καναλίων 

πρΟς τfιν μονην τοίi Προδρόμου Νέας Πέτρας δια μίαν άμπε/,ον έν Ετει 

1272 καλουμένου «μονijς ~Αγίου ΛΤικολάου 'loii ·l·?έου, 3) οί δέ μονιιχοi 

έστερ1l6ησαν της &ροσίμου γijς, καταπο8Fίσης UπΟ τοϋ ϋδατος, καl iζtl

τησαν ν' άποδολfi αύtοίς Ετέι-α γη άρόσιμος. Προτρέπει λοιπΩν αίιτΟν 

να δώση τfί μονfi Μαχρινιτίσσης τΟ μονύδριον τοϋ ~Αγίου Δημητρίου, 

_κείμενον παρα τΟ χωρίον Μεγι.ίλη, Ωπt'ρ μονύδριον εfχε πpοσεπιχuρω8fι 

παρΠ τοϋ κτίτορος αύroii μοναχοϋ Διο\Ψσίου τfί αϋτfί μο'"iι 4). 

Ό δεσπότης Μοχ«iΙλ Κομνηνος ό Παλαιολόγος χορηγεί tii έπ1 τοϋ 

1
) Άρχηγι)ς τijς Χωροφυλακής. 

~) "Εκεt't'Ο τΟ χωρίον 't'Oίi't'O παρά- ηlν Βοιβιι'ί.δα λίμνψ.' 

:ι) Τοίi έν Bouvέ''ll της Θεσσrι.λία.; ιiσ~ήσιιντος γ.αi. ά.θλήσαντος έπί Ά6rί.ρων. 
-!) ΚατU. τΟν Ζωσιμci\• Έσφιγμε,•ίτην έκειτο τΟ μονύδριον τούτο παρά τό χωρίο\' 

Καστρi. τοϋ δήμου Κασθαναίης, δύο &ριtς ιiπ:έχον τοίi μονυδρίου <Αγίου Νικολάου 
τοϋ νέοu. ~σ δέ ναΟς αlηού είναι βιιζιι.νtινοϋ ρυθμοίί σφ~όμενος έtι: έ:z.~ι>ν <δραίας το ι~ 
χοy-γι ρ ία; Σ:Q ;ε trtι δ. εν αύτφ u τερμεγέθης ε[κι(μ· τού CΑγίuυ Δημητρίοu,- φυσικοϋ 
μεγέθους, έ'~γοy tών βuζαντινΟΝ χρόνων, 
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Ορους Δρόγγοι· κειμένη μονΌ τfίς Μα.κρινιτίσσης πανω'ϊα προνόμια καl άνεν~ 
οχλησίαν χαί προσεΠL'Ι{UρΟί τιΧ f:γ "Αλμυρ(fι κτήματα τοϋ μετοχίου αύτfις, 
τϊ1 ς μονης τοϋ κUρ 'Ιλαρίωνος, μετ& τών εν αύτοίς προσκα-θημένων πτω
χών κα'ι αμπελουργών, rtπαλλάσσων aUτfμ· τfi; πρΟς τΟ δημόσιον πληρω
μης φόρου Uπερπύρων 23 καl διμοίρου χαl Ετέρων 10 ύπερπύρων έξ 
ιiγοράς κτημάτων αύτfις, ητοι άμπέλων τοϋ },iορί6αρι έν ~Αλμυρiρ, τών είς 
ΛiαγοVλωι μετό. της έχείσε έχκλησίας τοϋ Σωτfιρος ΧριστοU, &τινα εί.χον 
ι1πηλείψει &π' αUτfις καl ol. δεσπόται Μιχαηλ καΙ. Μανου1)λ. 'Αρτίως δΕ 
πεvιελt1οιJση; της χώρ-ας τοϋ : Αλμυροϋ εlς τijν κυριότητα τοϋ έν Κων
σταντινnυπόλει αϋτοκράτσρος, σuνίστησι t{i) κεφαλατικεύονη eΑλμυροU 
Βασιλείφ Μετρητοπούλφ καl τοίς δπ' αύτΟν δημοσίοις λειτουργοίς ν' άπαλ~ 
λ<iξωσι τfιν μηνfιν τfις πληρωμfjς ..:οϋ φόρου τούτου. 

~Εν ε τ ει δέ 127 4 ή μ ον η Μακρινιτίσσης &νέφερεν δτι ..:0 εν τfι περι
φερεί_ιt Ζαyοράς χωρίον Πvρd ](αλijς τοϋ Ζερ6οϋ dνi'jκεν άνέκα{}cν έκ πα
τρικfiς χ_ληρονομίας τ ψ Ν ικολάφ Μαλιασηνψ, δστις άφιέρωσεν α υ το τfι 
μovfl. 'Εδέησε δΕ εκ καιρικfiς τινος περιπε"τείας νι't δο-θfι ύπ' αtιτοϋ τοϋτο 
ϋσcερον τc'ρ Ζωριάνφ. οΟ ΜιχαΥjλ Παλαιολόγος έντέλλεται δπως ή μονη 
άνακτήσηται τΟ χωρίον, εχουσα l1πΕρ αUτfiς καl χρυ{'Ι"όβουλλον αUτοκρατο· 

ρικόν. 
'Επίσης Μιχω]λ ό Παλαιολόγος tiρ 1270 μην\ Μα'[φ έξέδωχεv ~γγρα-

φον, Εν φ άναφέρει δτι τΟ χωρίον J(άπραινα. σφζόμενον Ετι, καl κείμε· 
νον Εν τψ δ1lμφ Βοίβης παρiχ την ΒΩιβη'ίδα λίμνην, είχε προσεπιχυρώ
σει πρiν τfι μονϋ Μακρινιτίσσης είτα ζητήσας Ελαβε παρ' αUτοϋ αύτΟ 
Χριστόφορος ό Τζέκων. Προσεπικυροί -flδη αUτΟ τfι α-Uτfι μονfl, δπε·ρ 
&\φειλε va παραδώσn αi'JτiΊ δ έξάδελφός τοu 'Αλέξιος Καβαλλάριος, δομέ
στικος, ί)τοι &ρχηγΟς τοϋ κατ& ξηρΟ.ν στρατοϋ. 

τ φ 127 7 μην\ Αi'Jγούστφ δ ιερομόναχος Θεοδόσιος, ή γούμενος τοϋ 
μονυδρίου τfiς Παναγίας, κειμένου Εν τfl περιφερείιt Χαρμαίνης ύπΟ τσUς 
πρόποδας τοϋ Κισσάβου 1) (•Οσσης), παραχωρεί το μονύδριον ε\ς τijν μο-

νf)ν Μακρινιτίσσης. 
eO Θεοδόσιος ήτn ίερομόναχος καl <Ίρχιμιηδρίτης «τi]ς τών Χαρμαι-

νιτών χώρας», Ακτελών 'ίσως καl κr.ι81lκοντα χωρεπισκόπου, δμολογε~ δΕ δτι 
ενεκεν γήρως Εδεήttη τοϋ Κομνηνού (Νικολάου) τοϋ Μαλιασηνοϋ, τοϋ ,c,πΟ 
τΟ μοναχικόν όνομα 'Ιωάσαφ Ε:φησuχάζοντος Ε.ν τϋ μονfι, ϊvα παραλάβn 
τΟ μονύδριον ώς μετόχων τf\ς μονfις Μακρινιτίσσης1 παρόντος καΙ τοίι 
Jlγουμένου της μονi)ς ταύτης ~Αθ-ανασίου καl άλλων μοναχών, μετ~ τιίΊν 

') Τό ονομα Ι{iσσαβοr της "Οσσης αναφέρει ή "Αννα Κσμνηνij (Ε'- 5). 
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έν αύτφ <~ψαλλομένωJ' και άγαγο·ωσκομέγων 6ι6λίωΡ έν Ολφ εtκοσι πέγτε» 
καl πάντω1v τών δικαίων αUτ:οϋ παλαιών καl νέων καl κινητών πραγμά· 

~ των καl &κιν1Ίτων «1jγov1' όσπητίων, Ο.μπελώJ-·ων, χωραφιαίας γ1"jς r.αl τώγ 
καλυ6ιτο)'J' τώι• έκείσε προσκαθημέJ1()}1' και παροίκωγ τριών (κατονομαζο
μέJl())J') μετd καl τoii στασίσυ αύτώJ', τέλος έzόνrωJJ νομίσματα ύπέρπυρα τέσ
σαρα">. 'Εκ τcί:ιv ύπΟ τοϋ 'Ιωάσαφ Κομνηνοϋ δοΗι-:ντων τψ μονυδρίφ κτη
μάτων ιcJπΟ την διεύι~υνσιν τοί' Θεοδοσίου fιοην <<χωραφιαία γ1j 1} άπΟ 
τούμ~πας εlς τούμπαν καΙ. τΟ ϋδωρ τΟ κατd τετράδα εlσερχόμενοJ' εlς τΟ έκείσε 
άμπελοκηποπερι6όλιυv». Προσέτι δέ Uπfιρχσν έν tc{) μονυδρίφ « βu'ίδια ζευ
γνύμενα τέσσαρα, δνομουλικΟν ε1·, δνικι1 δύο, πρόβατα έβδομήκοντα, ύδρο-

ί 2. ElκriJν φωτογραφικη της μονης Ράσοβας παρd την Ζαγοράν_ 

μu),rον f\μισυc, δς έΜΗη εΙς το μονύ~ριον ύπο τοu μαναχοϋ Τέντα, ό ~ε 
Ετερο·ς fiμισυς κατέχεται ύπΟ τοϋ μοναχοϋ μέχρις άποβιώ<'!εως αl,τοίi, {)rε 
εμελλε νci περιέλfln είς τΩ μονύδρων. CΟμnλοyεί δ~ έν τέλει δ Θεοδόσιnς Οτι: 
«τεσσαράκοντα γάρ ljδη χρόvους κεκοπίακα έν τijJ τοωύτφ μονιδίφ, καθWς 
καί οί Έποικοι υjς έκείσε χώρας γι1•ώσκουσί, και όπόσα έβιάσθην καί άνέ
στησα ΘεΟς μόνος γινώσκει και οί έκείσε ί!i-ιιτες φιλόχριστοι. » 

Τ ψ 127 4 (;) δ πατριάρχης Ιωσnφ ό Α' (1268 -127 4 κα\1283 Δ βρ(ου 
2-1288 Μαρt. 2) μην\ Νοεμβρίφ έξέδωκε σuνοδικi)ν πρdξιν, εν -[i &να-

φέρει δτι μοναχός τις 'Ιωάννης, 

'Ανατολfίςι κατείχε τΟ μονύδριον ή 

έλftcΟν Εν προγεν_eστέροις χρόνοις Εξ 

Ράσουσα, κείμενον έν τfι περιφερείιc-

iΊ 

'' : 
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Ζιιγοράς καi σφζόμενοv Ε η ύπό τΟ Οvομα Ράσο δα, όπερ &ναλώμασι Ν ι
κολάου τοϋ Μαλιασηνοϋ περιείχε 12 μοναχnύς, \!αi κατέστησε μαθητη,. 

καl &ντάξων αδτσϋ διάδοχον μοναχόν τινα Θεοδόσιον. Οστις μετΟ. τΟν 
8άνατον τοϋ 'Ιωάννου έγένετο ηγούμενος τοU μονυδρίοΊ'. ~a Θεοδόσιοc: 
έν τψ μεταξύ άvατί.aησι τΟ μnνύδριον τοϋτο μετ& τοϋ &γροϋ nUroίi λε·· 
γομfνου Κυρακαλijς τοV Ζερ6οϋ, τfi μονfi τfjς Μακρινιτίσσης. Τίj α'ί;ήσει 
τοϋ Νικολάου Μα/,ιασηνοU, ό πατριάρχης "Ιωσήφ δια τοϋ Ci\·ω σιyιλλίου 
έπικυροί τΟ μονύδριον Ρι.ισούση; ώ; μετόχιοv τfjς μονfjς Μιικριvιτίσσης 1). 

τω 1276 · ·τ · < < • • u.ηνι υυνιφ ο ιερnμοναχο; ΚυπριανΟς έξέδωκε καταfl-ετικΟν 

γράμμα, έν Φ dναφέρει Οτι, έπειδt) ό έξιiδελφος τοϋ uύrοκράωρος καl Κεφαλi1 
Μεγαλοβλαχίας (Θεσσαλίας) Ραuuλ ό Πιyχέρνης Κομνηνος') Ι:ξέδωκε γράμμα· 
παραδοτικΟν πρΟς τfιν μονi}ν τijς Θcοτόιωυ τtjς Όξι-οίuς 'Επισκέψεως τijς 
Μακρινιτίσσης, ίνα κατέχn ά.τασαν τtιv yijv της Πέτρας, παρι~ τηι• Βιιιβη'lι)α 
λίμνη ν ό ή γούμενος τfiς μονiις της πανυπεράγ,•ου Θtοrόκου (o·UχJ της Μιικρι· 
νιτίσσης)ίερομόναχος Κυπριανός, φιλίως καi άδελφικά'Jς διακείμενος πρΩς τΟν 
«~ΑγγελοκομνηνΟν Δούκαν τΟν Μαλιασφιόν, κτήτορα τijς μω•ijς, τΟν έπικλη
θέντα διd τοϋ μοναχικοί, σχήματος ~Ιωάσαφ», ώμίλησε πρΟς αlιτόν, ϊνα κατα

λίπη δπερ τιjς μovijς της Μακριvιτίσσης το fjμισu τijς ολης yi'jς τijς !Ιέ<ρας ό 

"Ιωάσαφ dπεδέξατο τfιν αϊτησιν ταύrην καl παρεχώρησε τfi μονίi δια π1•μ· 
βιβασηκfiς πράξεως, κεκυρωμένης παρ' αlιτοίί τοϋ 'Ιωάσαφ Μuλιασηνοίί 
καl παρό τοϋ υίοϋ αϋτοϋ ~Ιωάννου Κομνηνοϋ Μαλιασηνοϋ καi .παρ& τών 

fκ~ρίτωv μοναχ<'Ον της μονi}ς. "Έλαχε δΕ τfi μονΌ τfiς Μακρινιτίσσης τΟ 
fiμισυ τfiς γfjς Πέτρας· rιτδ μέρος τΟ dπο6λέπον τΟ 'Αρμε1'Ονijσιν τijς J(ρι
ποίίς τοίί Πλατυπόδη και ό Λόγγος, πρΟς δε τΟ μέρος τijς ύπεράγνου Θεο
μήτορος ( ti'jς άλλης μονi'jς) έπέλαχε το μέρος τijς Μεγάλης (χωρίου) καi τδ 

1
) Ό μοναχ6ς Άzάκιος εσπευσεν εΙς Κωνστανττνούπολιν πρός ματ:αίωσιν τfjς έκ

χωρήσεως της Ρασούσης~ γε·νομένης ίιπ6 τού Θεοδοσίου άνευ γ'\•ώμη"' τών άδελφών 
άλλ' άπέτυχε''· ., ' 

" :J; Ό ~εροϋτσος, ( Δ.,.ελτ. <Ιοτ. 'Εθνολ. Έταιρ. Δ', 1692, σ. 117 ση μ. 2 δ.\•αφέρει 
οτι ο Ραουλ Κομ-ι·ηνος η το Κεφαί.ij Μεγαλοβλαχίας ύπΟ τΟ dξίωμα «Πιγκέρνης ., τιfι 
1285. ΤΟ Ονομα ΡαοιJλ εΙναι οtκογενειακόν. 'Επί της βασιλείας ΜιχωΊλ Πιιλαιολόγου 
U.πω·~ώ,μεν _:έσσαρ~ δνό~ατα ~αούλ. Τ?ύτων ό Μιχαήλ καi δ '1σηάκιος έφuλακίοθη
σαν υπο του Μιχαηλ Παt.αιολογου μετα τινων συγγενών τωνJ δντες πρωτεξάδελφοι 
:ου Μιχα~λ, 00ς _μ1Ί_ δεχόμε\'ΟL τΟ λατινικΟν δόγμα. Τρίτος 'Jωάννης Ραούλ άΥαφέρεται 
εκστρατευσας τφ 1:260 μετα τοϋ 'ΛλεξίΘu Στρατηγοπούλοu κατCt. Μιχαfιλ τοϋ Β' δε-

, Ή ' 'Θ '' ~ποτου. πειροu και "'εσσαrιιας, πιθανώς δ' είναι Ι?fίτ:ος δ εν τφ ανωτέρω γράμματι 

αναφ~ρομενος, ψέρων τό ιlξίωμα «Πιγκέρνη;,J. 'fέταρτος 'Αλέξιος Ραούλ, συ\nπο
σταλεις ώ; ναUα~χος τφ 1283, δτε στρατηγΩς κατα ξηρr~ν ή το δ πρωτο6εστιάριος Μι
χαiιλ δ Ταρχανιώτης. Άι1φότεροι άπεσεάληπαν κατCt. Μι χω-] λ τοϋ Β , υίοϋ τού };εβαστο· 
κράτορος Ίωάννοu τού Νόθου δεσπότου Νέων ΠατρΟΟ''· 
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μέρος τo_ii tΑγίου- .Στεφάνου (μετοχίου ίσως)». Έν τέλει δΕ τοϋ έγγράφου 
ι ~ ,_α ~ ' 1) 

·έπ'ί'φέροVται αι συνηuεις αραι. 

'· 
Κτήματα Μονή~ Μακρινιτίσσης 

1) Moνlj τοϋ κlιρ 'Ιλαρίωνος έν τίί έπαρχ(α Άλμυροϋ, 
2) Γη χωραφιαiα προσεπικuρω3είαα έν Άλμυρφ τίί μονίί τοϋ κuρ 

'Ιλαρfωνος δπο Κων, Μαλιασηνοϋ μοδίων 500. 
3) "Α γιος Νικ6λαος δ Νέος (ο f.ν Βουνένη), μονύδριον εν ,φ χωρfφ 

Χατζήμισι. πρΟς τΟ ΜΑ. μέρος, σφζόμενον σήμερον έπ' Ονόματι τοϋ ~Α γ. 
'Αθανασίου (Ζωσ, 'Εσφιγμενίτου, Προμηθεlις 1897, σ, 142 ση μ. δ'). 

4) Κριποϋς η Χριποϋς η Γριποϋς, δύο χωρία μεταξU τών νϋν χωρίων 
ΧατζΊ]μισι χαl Πέτρας τοϋ δήμου ·Αρμεν(ου παρ& τijν λίμνην Βοιβηcδα 
(Βάλτον) μέχρι τijς Άειδαρορράχης (Γα.ίδσρορράχης), 

5) "Α γ. Δημήτριος, μονύδριον κείμενον παρa το χωρίον Μεγάλη, Ό 
Ζωσ. 'Εσφιγμενίτης άναφέρει δτι Εκειτο παρd: τΟ νϋv χωρίον Καστρl τοϋ 
δήμοu Κασδαναίας, 'Εν τφ χρυσοβούλλφ Μιχαijλ Η', Παλαιολόγου &να
φέρεται τφ 1272 (\ηtfi>ς πλησίο,ν τοϋ χωρ. Μεγάλη. 

6) 'Αμπελιονες έν τii θέσει Μορίβορι έν Άλμυρφ καt εν τφ χωρfφ 
λ1 αγού),~ <Αλμυροϋ, 

7) 'Εκκλησία τοv Σωτήρας Χρισταv έν ,φ χωρίφ Μαγούλq, έv Άλμυ
ρψ. τα ~ρείπια τfiς Εκκλησίας rαύτης σφζονται Ετι καl νϋν παρ& rfιv 8έ · 
σιν «Μαγούλα ~Αηδινιωτάκη» Άλμυροϋ. 

8) Χωρίον Κυρακαλής Εν ΖαγορQ'. 

9) Χωρίον Κάπραινα παριχ .την Βοιβηtδα, σφζόμενον ~τι καi νϋv, 
10) Μονύδριον Παvαγίας παρα τijν Χάρμαιναν ') δπο τϊί "Οσση «εlς τοvς 

Ι) :'Ο Ζωοιμiiς 'Εοφιγμε1ιι'της λέγει δτι ·ή μογι'ι τής Πανuπεράγνου ~1.νσ.ι ή νϋν 
Καμπάνα, κειμένη ί::ν τίi ·περιφερείq, τοϋ χωρ. Βουλγαριανfις, τοίi δiιμου Κασθαναίας, 
(Προ.μη&εvς 1897, σ. 177), 

~) ΧάρμαιΜ (11) καt Χάρμε1'α (τά), ε'ίνω δύο όμ&-ι·υμοι πολiχ\'αι σφζόμενω ετι καi 
,.uv, μάλλον δε χωρία μεγ~λα. 'Η πρώτη κεϊται ύπΟ τοi1ς πρόπρδας τής 'Όσσης (Κι':
σά6ου)· ύ;τήρ'ξε δΕ κατr'ι. τοlις βuζαντ. χρόνους Εδρα Ομωνύμου Επισκοπης (Πρ6λ. ~·· 
Ι. Γιq.vοπ.ούλου, 'Επισ;:;. κατάλ Θεσqαλίας.- εν Έπετηρ. Φιλ. Συλλ. ''·Παρ,•ασσου» 
τόιι. ΙΑ', 1915, σ. 184-:-185) Εί\•αι δέ γvαισι;οί χαί Λαtϊ\'Οι ι:tUti'j; έπίσκοποι: 1) Άντώ
·vι~ς, cί.ποθαν«ιv τφ 1346 2) 'Αλβέρτος de Nogeι·ia (-1346 -1355). :~) Ίωάννης, εUρισκόμε
νος τιfι 1356 Ε-ι· Α vignon καΙ. μετατεθεiς η προαχθε\,ς είς Κρήτην τψ 1361, κατ« τΟν 
Σε6. Λατ'ίνον Άρχιεπίσκοπον !Αθην&ν Louis Petit. 

'Η Δευτέρα ΧάρμαtΥα εϋρηται .Εν τιfι .δήμ-φ 'Ιθώμη; παρό. τΟ Φανάριον τής Καρ-· 
δίτσης της Θεσσαλίας. Ταύτην άτόπως δ _,Νεροίiτσος θεωρεί J)ς έπισκοπήν, διότι αϋτη 
ίιπέκειτο εκτο~ε είς την Έπισκοπfιν Φανα.ρίου καt Νεοχωρίου. 
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πρόποδας τοϋ Ορους ΚισσάΟου» μετd άμπέλων, κήπων, περιβολίων, οtκιών, 

χωραφιαfας γίiς καί τών προσκαflημέ,·ων καλι•βιτών καί 1j2 ύδρομύλου· 
11) Λfονύδ~ιον 1} Ράσουσα Εν τfι περιφερείιt Ζιιγσρdς σφζόμε\•ον νϋν' · 

ύπό τΩ Ο \'Ο μα Ράσο6α. 

12) J.lfωη) ηjς ΠωιυπεράγJ'ΟV Θεοτόκου παρd τΟ χωρίον Πέτρα Επί τfι 

Β η~η'tδι λίμ~·η, η παρiχ τΩ χωι;ιίοιι Βουλγαριανiι τοίί Δήμοu Κασ8αναίας. 

13) Γ1jς χωραφιαίας τΟ Jjμισυ παρd τΟ χωρίον Πέτρα μετό της μονiiς 

Πανυπεράγνου, έχούσης τΩ fιερον fiωσu ..... Ορια τοϋ μεριδίου τfiς μονiίς 

Μαχρινιτίσσης ~Αρμε1'Ο1•ήάιγ, 1) Κριποϋς, Πλατυπόδη, καl Λόγγος· τnίι έτέ· 

ρου μεριδίου τ}iς μ. Π(.ουπεράγνοι• u Α γιος Στέgανος καl χωρίον Μεγάλη. 

14) 'Αμαρii χωραφιαία γfί τής Κολομliιανής. 

15) Ρωσlις (χωρίον;). 

16) Μέλωσα (χωρίον η 3έσις); 

17) Τόπος τοϋ f(αστριώτου. 

18) Λογγάς, 1'tέσις τις ίσως. 

19) Μο>•όξυλα ί!ξ lν τφ Βάλrφ (Βοιβηtδι λίμνη) μετa τών άλιέων. 

20) σ Α γιος ~Ονούφριος, μονύδριον πατριαρχιχόν, σφζομέ\·ου τοϋ ναοϋ έν 

φερωvύμφ .συvοικiq. 'Άνω Βι)λου, «μετd 'τών lν αύτψ προσκαθημένων καί 
την &:ι•τίπεραν γfjν δ.πασαν τώ11 Πολιτικών-;; 2). 

21) • Η ύπόατασις τοV Βεστάρχου. 

22) Ή vπόσrασις 'Ροδανθίνης. 

23) Α! Άλυκαί. Αί καi νϋν σφζόμεναι έ'ναντι τοϋ Βόλου. 

24) Ή Καλίτσα. 

25) Ή Βασιλίδα. 

26) Τlι Vδρομυλικlιν lργαστήριον τοϋ άγ. Όνουφρiου. ') 

27) ΤΟ έτερον ύδρομυλικΟν έργαστήριον τό εlς τ~ν Δημητριάδα διακεί
μsνον πλησίον τοϋ ΛΤαραϊδfί. 4) 

---··--··~--· 

1) :4ρμενοvήσιν. το Ονομα προδίδει την καταγωγ1)ν έκ της ποΛεως Άρμε,•ίΟ'Ι.Ι, κει. 

μένη ς έκεί που παρι:Ι. την Βοι6η'ίδα λiμνψ• (:Στρά6. ΙΑ, 503, · 530). ΕΤναι δέ γνωσταί 
αί σχέσεις tιί)ν 'Αρμενίων μετά τ&ν Θεσσαλών πορά τοίς Ορχιι.ίοις. το ΆρμfνΙΟ'\" ώς 
πόλΙ\' δ.τόπως ό Ζωσιμάς Έοφιγμε\·ίτης δέ\' παραδέχεται (Προμη{)ι,ύς 1892 σ. 333 καί 
1895 σ. 646). 

~, Τά Ποί.ιτικα ;ταρα ιό·ν uΑγ. 'Ονούφρων καi Ει· τ·fl .-τεριφερείq. Δημητριάδοζ δέν 

εlναι γνωστΟν πρίί 8κειντο. 

;J) Πλησίον τοϊί Άγ. Όνουφρίου ά·ναφέρετηι Μρομ1~λικόν Jργαοη}ριον Νϋν παρά την 
συνοικίαν 1\fπαξέδες τοϋ 'Ά,•ω Βόλου λειτουργο·ίlσι πολλοί ύδρόμυλοι. 

i) Τό ύδραμυl.αόν iρyαοτήριον πλησίον τοϋ Ναραίδά, παρό. τήν Δημητριάδα εΤ'\·αι σπου· 
δη ς Cίξιον διά τήν θέσιν τής πόλεως ταύτης. Έάν ή .1ημητριιiς Εκειτο Επί τοϋ λόφου 

τής Γορίτσης, ~ς μέχρι τοϊiδε επιστεύετο, f:δει ό ύδρόμυλος τοϋ Ναραϊδδ. ,,ά κείται 

Εκεί που πλησίΟ"Ι', παρά τήν "Αλλ ην Μεριάν {Βλαχομαχαλάν) η που Ο.λλαχοϋ. 'Αλλ 

Ί 
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28) Οί &μπελώνες καί τά χωράφια έξωθι τών ρηθεισ(ίπ ~'5ποστάσεcιJ11 έν 
r. 

τfί τοιαύτn χιf?ρq. τijς Δημητριάδος 1
). 

29} ~Η ΚατοVvα. 'Αλλn:χοϋ ε,. Fγγιμiφοις: ά"αφέρεrαι 1Ί Βί.αχοΚατοϋ1ια, 2) 
ΒΟ) Ol Βλάχοt., οί nροσκαθήμεvοι f:ξωι'iι της μο,·1]ς Μιιχρι,·ιτfσοης μετΟ. 

ωίΊ 'Ασωμάτου και τοϋ J(ατακαλώ1' 3). 

31} ~Η Πλανηνη. ι'iέσις, Εν fι Κ[1)ματα τί']ς μuνfις ίι:ιfιl}χον. 

32) Ό τόπος τής Βούκο6ας. Όμσίω:. 
33) ΤΟ -δδρομvλικΟν έργαστήριον μετd τώJΙ άμπελώνων και τrin· κηπα

ρίων τώ1' πέριξ τijς μονής. 

34) ~Ερημοτόπιο1ι τijς Κυρd [(αλίτσας, Ετερον 

άριΟ. 8 χωρίου τfις ΚυρακαλJϊς έν Ζαγορfj.. 

τοϋrn διάφορον τοί, 
' , 
υπ 

έπ:ειδη i!δωρ ίκανΟν ,,ά κινήοη ύbρόμυλο'' δεν ίιπάρχει που εντεϋθεν τfις Γορίτοης 
οϋτ' εκείθεν αύτής, συμπεραί,·ομεν Οτι Ω ί•δρόμυλος οίiτος θά iiκειτο πρΟς τΟ μέρος 
τών Μπαξέδων κατi.ι τΟ·ν χείμuρρον Ξηριά'\•, ~ροοεγγι'ςων τfl ~ημηtριάδι κ::ιμέη:ι έ'' 
Οέοει ~Δόντια" r.ναντι τοϋ Βόλου, καί ε,. fι θέσει έτίθεηο ουν1ιθω:; αί Παγασαί. Ν. l. 
ΓιαJΨο"'ούλο-ι•, Πιηασαί- jημητριός έν 'Λρχ. 'Εφ. 1913, 217-:-220 κο.i 1914 σ. 244 καί 
έξης <Ο κ. 'Αρ6ανιτόπουλος έξ έπιγραφής παρεδέξατο η'-Jν Αέσιν αύτόθι τής ~ημητρι· 

άδος. 

1 ) Οί ιiμπελώνες καi τά χωράφια €\• τfι χώρq. τής Δημητριάδος θά ήσαν άναμφι6ό· 
λως Οπου Καl σήμερον εν τ'iϊ θέσει Λάμιι;ι καl τfl ·περιφερειq. Διμηνίου, 'ίσως φθά,,ο,τα 
καί μέχρι τής \'ϋ\' συνοικίας Καπακλl τού Βόλου. 

2 ) 'Η ΚατοVνα θά ήτο θέσις 'ίσως. Εί\•αι )ινωστΟν flμίν τΟ δνομα ΒλαχόκατοVΨα. 
3 ) Οί Βλάχοι είναι γνωστοί ήμίγ ώς προσκαθ1ιμε'\•οι έ'\' τϋ μονή Μακρινιτίσσης 

Ο.πΟ τοϋ ]Γ' αlώνος. ΘrJ. fισα'\' ιlναμφι6όλως γεωργοί. Άλλά θά ύπfιρχον τότε κσ.ί Βλά_ 
χοι κτηνοτρόφοι, διότι αί \'ομοδιαίαι έκτάσεις τqϋ Πηλίου οίκο1ψένου τότε ιlποκλειστι· 
κιί)ς ύπΟ μοναχώ,•, καΙ. η &πΟ τής θέσεως τής Δηιιηt(Jιάδας ~Δόντια» μέχρι τfις Οέσfως 
Καδήραγα δρει,·ή καί παράλιος εκτασις ήτο Ο:δύ'\·ατον τότε, ώς καi νϋν, ·νit μi] .έχρη· 
σιμοποιείτο πρΟς βοσκην κτηνών. Συνεπώς οί Βλάχοι ώς yεωργοl. καi κΊη"Ι·οτρόφοι 
fισαν έγκατεστημέ,•οι ένταϋθα. '.Ακόμη δε καί σήμερον f1 Ο:νατολ. ου,·οικί.α τοϋ 'Άνω 
Βόλου "Αλι,η Μεριά καλείται καί Βλαχομαχαλάς, έξ οίi δηλοϋται δη πολλοi. Βλάχοι 
γεωργοl καί κτη,•οτρόφοι έγκατεστάθησαν εκτοτε (πρβλ. Ν. Γεωργιάδοι;, Θεσσαλία, 
i!κδ. α'. 1880 σ. 191). 

Ο δΕ 'Ασώματος θά ητο \'αΟς τιμώι•ενος έπ' δνόμαtι ωϋ Άρχαγγέλου- Μιχαήλ. Είς 
τοϋτον ίσως θά ή το τεθειμένον τΟ Ciνωθι τfις θί•ρας τοϋ Επl της βορ. πλ::υράς προσκε· 
κολλημέ\'Ου παρεκκλησίου τοίί \•αοϋ της Θεuτόκου έπi τοϋ λόφου <Ι 'Επισκο;tfίς>) α,·ά· 
γλυq_ο'' έκ μαρμάρου τοϋ 'Αρχ. Μιχαήλ. (Ν. J. Giannopoιιlos, Les constι·uctions 
byzantineι:; de 1a Γegion dc Deιnόtι·ias Εν Bnll. de Coιτesp. Hellι?n. ΧΙ,ΙΥ, 
1920, 167, εLκ. 9.- Gabr. :Millet, ΛiιτόΟι σ. ::::15). 

'Ο δε Καωκαί.ι1ν εtναι όνομα Ύ''ωστοϋ μεγάλου βυζ. οΥκου (πρβλ. Σ. Ω. Λάμπρου, 
Νέος •Ελλη,•ομ\·ήμων, ΙΓ', 1916, 374) Είναι δε γνωστΟν καί τό δ\•ομα Κατακαλών Κε
καυμένος, (Σ. Π. Αάμπρου,·Α\•τόθι, σ. 264). Ό δε κ. Γεώργ. Σωτηρίου 6.\•εύρε'\' -εν τfi 
έν 'Υπάτη ή·ρειπωμέη] έκκληοίιt ~Α γ. Σοφίας Επιγραφήν του κτίτορος αύτης ΚατακαλΟ:ιν 
ιr.Π(#οέδeοv κτiτορος Κατακαλών~ (Ζπ. Π. Λάμπρου, Ν. •Ελληνομν. ΙΓ ·, 1916, 374). 

I' 
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35) Ή lν τfi περιφερεlq. Ζαγορiiς δ.περριμμένη μονiι . τoii Προδρ6-

μου 1). 

~Εκ τ&ν άνωτέρω συνάγεται Οτι ή μονη Μακρινιτίσσης ίδρύ3η ύπΟ τoii 

δυνάστου Δημητριάδος Κωνσταντίνου _τοϋ Μαλιασηνοf'. 2
) Τό ύπερκείμε

νον τfjς Μακρινιτίσσης Ορος Εκαλείτο τότε Δρόγrος, "Η δΕ 3έσις, Εν fι Εκτί-. 

σ-θ η η μονή, fκαλείτο llf ακρινίτισσα, κατ&. τιi Εγγραφα, άλλd πραγμαη · 

κώς Μακρινίτσα, ώς &κόμη λέγεται καl γράφεται ύπό τε τοϋ. λαοϋ και 

τών λογίων. Είναι δΕ ή Ηξις σλαβική. lι:fόκρινα εiναι~Ονομα πόλεως η κώ~ 

μης liν τε Βουλγαρίq. καl Σερβίq., &ς έπληροφορήiJημεν παρ' Έλλήνων 

ζησάντων καl έρ"ασ-δέντων Εν ταίς χcί>ραις έκείΥαις. Τί δΕ σημαίνει lι:lό~ 

κρινα; Μόκρινα=βρεγμένη κώμη η χώρα, Jι:lοκρινίτσα δΒ είναι ύποκο · 

κορ·ιστικόν σλαβιΚόν τοϋ Λfόκρινα. 3) "Ό\•tως δε ή Μακρινίτσα είναι πε

ρίρρυτος χειμ<ίη·ός τε καί tl~ρους. ΔΕν πρέπει δΕ να ΕχπληττώμεDα διιi η)ν 

ηλαβικ1)ν καταγωγΤj\' τfjς λέξεως 1.l:f6κρινα καί 1liοκρι1'ίταα, τijς όποίας ;ην 
πρώτην συλλαβl]V J.1ι[ο -· ό λαΟς μετέτρεψεν είς Μα-, fiτοι Μακρινίτσα, 

πυγ;(ύσας αύηΊν πρΟς τΟ έλληνικΟ\' ΕπίθετΟν μακρυ~ός, διότι καΙ δ.λλας 

σλάβικι:!ς τοπωνυμίας fχομεν έν Πηλίcρ καl ΘεσσαλίQι καl δη και πέριξ 

αuτfiς τijς μονijς !Jfακρη !τ σης. Οfiτω λ. χ. εν Ζαγορίφ τijς Ήπείρ,ου liχo· 

μεν χωρίον .L11ακρίνον κείμενον έν μέσcρ Ciλλων σλαβικU Ονόματα φερόν

των χωρίων, τΟ Οποίον είναι τΟ σλαβικΟν J.lfόiρινα ΕξελληVιriΒέν. Τα δΕ 

παρd την μονfιν καi πέριξ (ηόμαια .χωρίων fι 1~έσεων, Ζαγορά, Σωγιά. 
τες, Δρυανούβαιν_α κλπ. καί αϋτΟς ό Βόλος (Γόλος==.Gδlοs σλαβιστi=Εδρu 

διοικήσεως καi Gδl=γυμνός) ε!ναι Όλαβικιi 4). 

Κ ατό τοVς μεσαιωνικοUς χρόνους, ι:Ος γνωστόν, .·εχιψεν πολλΟ:ς σλciβι· 

Κ(ις_ Επιδρομιlς Εν τε Θρgκη, ΜακεδονίQ Θεσσαλί~, Ήπείρφ καi τfi λοιπfl 

"Ελλάδι, αϊτινές μετd τών δrιώσrων ·καΙ καταστροφών, ·.ϋ.ς fπiΊνεγκον εΊς 

τός "Ελληνικaς χώρας, ούδfν 0./.λο fκληροδόιηοαν f]μίν, πλfιν τών σλαβι-

1) 'Εν τfι περιφ. Ζαγοριiς κείται ό βυζ. \•αΟς τής μονής Προδρόμου. 
2) 'Ορθώς ό Ζωοιμάς 'Εοφιγμενfτης ε'ί.κυ.σεΨ δτι τψ 1215 ίιπf]ρχεν ηfiη ΊΊ μο,ή, ώς 

Εξάγεται Εκ τού γράμματος τοϋ έπισΥ.όπου Δημητριάδος Άρσενίου κεχρα\•ολογημέ\·ου 

τfp 1215. (Ι Ιρομηθεiις Βόλου 1897, ετος Θ', σ. 104-). 
~~) ~Αδηλον α,. Επl τοϋ Πηλίου ύπijρχε κώμη τις η θέσις ύπΟ τΟ 0\"Ομα Λlοκρι,•ίτοπ 

κατ'αληφΟείσυ. fJστερον {JπΟ τf!ς μο\·f]ς, λα6οί1σης τό Q,·ομα αύτης. 

·1) 'Αμφότερα. αί σημασίαι αύται :;τροσυ.Qμόζουσι\' ε!ς τΟν Γ6J.ον (iό κάστρΟ\") τοϋ 

Κα·\•τακουζηνοϋ, διότι ούtος κείται Εν γυμηρ δέ,•δρω'' πεδίφ καί Ίjτο καi εδρα διQι· 

κήσεως. Ζag·δra=ύπερώρεια (πέραν τοίί Ορους)· /Όρίτσα μικρόν βουνό\-'. Σταγιάτε~::;;:; 

~τάγια σλtι.6ιστί δωμάτια, πρβλ. Σωyοί. 
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κών τοπώνυμιών, πολυπλη-θών ούσών, καl έν τοίς δακτύλοι; άρι6μουμέ

νας λέξει~ τοϋ κοινωνιχοϋ βίου. Συ,·eπώς αί σλαβικαί αύται τοπω,·υμίαι 
'-

δύνανται ν' άναχ-8ώσι μέχρι τοϋ Θι η Ιι α'lώνος, άφοϋ 1}δη κατd τόν. 

δωδέκατον και δέκατον τρίτον αίώνα ησαν γνωσταί. 

Β'. 

ΜΟΝΗ ΝΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ 

(Γυναικεία παρU την Πορταριdν) 

eo Νικόλαος ΜαλιασηνΟς καί ή σύζυγος αύτοϋ •Ά ννα Κομνηνi1 Δού

καινα ή Μαλιασηνi] άνήγειρα\' τfιν γυναικείαν μονtΊν τfjς 'J.,Γέας Π~τρας Επ' 

Ονόματι τοϋ eΑγ. 'Iωάννου τοϋ Προδρόμου, τάξαντες πi'Jtην UπΟ tiΙ'~ ~α

τριαρχιΚ'ην προστασίαν, τιμη-θείσαν δΕ διό τοϋ πατριαρχικοϋ κni σταυρο

πηγιαχοϋ αξιώματος χαl προνομίου. ~Έκειτο δ' ι) μονfι εν τψ -θέμuτι Δρυα· 

νοβαίνης καί Εκέκτητο αμπελώνα;:, χωράφια, γfιν δρει\·fΊν καl πεδινfιν νο

μαδιαίαν καl ΕΥ αύτfl Uπfjρχον προσκαθήμενοι καl Βλάχοι τινές, γεωργοl 

&ναμφιβόλως. 

~Ω.; έκ τών έγγράφων τii:n• άναφερομένων εtς tiJν μονfιν Νέας Πέτρας 

έξάγεται, ή μovij αϋτη ίδρύ3η τψ 1272 έκ βάΙJρων uπο τών όμοζύγω> 

δυναστών Δημητριάδος Νικολάου καl "'Αννης Μαλιασηνών. Αί δε μοΥαl 

Πορταραίας, Επ' όνόματι τijς Παναγίας, καl eΑγ. "f{ικολάου τοϋ Παλιρροa 

πάτου ήσαν προγενέστεροι αϋtfjς, &δήλου Οντος τοϋ χρόνου τfjς ίδρύσεως 

αVτών. 'Επίσης α'L μικραl μοναl Ά γ. Άποστόί,ων τοίί ]:lεγαλογένους καl 

eAy. Νικολάου τοϋ Ξυλοπii i1σαν πολiι dρχαιότεραι της Μονής Νέας Πέ

τρας, &λλCι τψ 1272 ήσαν Εγκαταλελειμμένα ι καl ΕτοιμόρροπΟι, . ώς fid "Lδω

μεν έν τuίς έφεξης έγγράφοις. 

ΆπΟ τοϋ 127 4 φαίνεται δτι ό Νικόλαος ΜαλιασηνΟς Υjσπάσitη τόν 

μοναχικον βίον μετονομαοΙJεiς 'Ιωάσαφ, &ς aα 'ίδωμεν έν έγγράφφ έπl 

τψ μονυδfιίφ τών •Ay. 'Αποστόλων τοϋ Μεγαλογένους, γραφέντι τψ 1~75, 

έν φ αναφέρεται ούτος UπΟ τΟ μοναχικΟν Ονομα Ίωιlσαφ. ΔΕν είναι δ' 

άληtlες το uπο τοίi Νικολάου Γεωργιάδου (Θεσσαλία 1880 σ. 136) δ.ναφερό· 

μενον δτι «uίiτος dπεοί'ρiiη είς ηlv ύπ' uύτοϋ ίδρυ-θείσαν μοvην Νέας 

Πέτρας, Εν fι καl έιελεύτησεν ώς μοναχΌς ύπΟ τό Οvομα 'Ιωσάφαtt», διόtι 

fι μονij Νέας Πέτρας, ijco γυναικεία, οόcος δε IJ' δ.πεσύρ8η είς τiιν μο· 

νi)ν Μακρινιτίσσης, έ\• fi καl έτελεύτησεν. 
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'Ο κ. 'Απ. Σ. 'Αρβανιτόπουλος, 1) i!φορος &ρχαιοτήτων ΘεσσαΗας, 

εύρεν έν τ(ρ εν Μακρινίτση ναψ τοϋ (Ay. 'Αθ-ανασίου έπιτύμβιον πλάκα 

μετU πλουσίου διακόσμου καΙ. Επιγραφfις έμμέτρου έπιτυμβίου .μνημονευ· 

ούσης τοϋ Ονόματος J.Γείλου ..~.lΙαλιασηνοV. Ό Νείλος ούτος, κα-8' 1lμά;-, είναι 

αύτΟς ό Νικόλαος 1\tlαλιασηνός, Οστις, γF-νόμενος μοναχός, μεtωνομάσθη 

Ίωάσa·φ, κατα τα Βγγραφα. Κατιi δΕ τα κρατούντα παριi τοίς μοvαχοίς 

Εltιμα, προαχθείς, φαίνεται, είς μεγαλόσχημον, μετή/,λαξε καl ~ό μοναχι

κΟν Ονομα 'Ιωάσαφ, μετονομασθεlς ηδη Νείλος. Παρόμοιόν η γνωρίζο

μεν έχ τοίi βίου τοϋ cAy. Ά\Jανασίου τοϋ ίδρυτοϋ της έν Μετεώροις μο

vης της Μεταμορφώσεως κατd :0.ς &ρχε1ς περίπου τοϋ ΙΔ' alώvoς. Ούτος, 

καταγόμενος Εξ Ύ:τάτ.ης, λα'ίχΟς ffiν, Εφερε τΟ Οvομα 'Ανδρόνικος μεταβας 

δ' εlς u Α γιον "Όρος καl γενόμενος μονcχΟς μετωνομάσflη 'Αντώνιος· εlτα 

δf: προαχθεlς εLς μεγαλόσχημον μετωνομάσθη Άflανάσιος. Πιflανώς πα

ρόμοιόν τι {}Q συμβαίνη καl έπl τοίί προκειμένου. 

Ή δf σύζυγος αUτοϋ "Α ν να &σπασ8είσα τΟ μοναχικΟν βίον καl με· 

τονομασ8είσα ΆνθοVσα {}ό άπεσύρ8η είς την ύπΟ τοϋ σι:ζύγου αύτfις καl 

αlιτf]ς τfJς ίδίας ίδρυflείσαν γυναικείαν μονην τοϋ Προδρόμου <<Νέας Πέ

τρας», Ε\•δα και Ετελεύτησεν Οχ; μαναχ1l. Ταύτης ή Επιτύμβιος πλΟξ μετ' 

έπιγραφfiς άπόκειται νίίν Εν τψ ναQ) τi)ς Παναγίας έπl τοϋ λόφου ~Επι~ 

σκοπijς έν "Άνω Βόλφ εντΡ.τοιχισμένη Εγκαρσίως εν τfi προσκομιδfι τοϋ 

ιεροϋ. Αϋτη φέρει πλούσιον γλυπτικΟν διάκοσμον Εν έπιπεδογλύq:φ, <Χνω 

σειρόν κουφικό1ν κοσμημάτων, κάτω δf: ύπΟ άψίδωμα διπλοϋν σταυρΟν 

μετα διακοσμt]σεων, έν τψ μέσφ δΕ εν κύκλφ συνδεδεμένφ μεθ'' έτέρου 

διιi κόμβου δύο ται1ς άντινώτους ραμφίζοντας &ν8ύλλιον καl πτηνόν τι 

&ποκεκρυμμένον κατ&. τΟ Ί]μισυ tncO τοίi τοίχου· άνω δΕ Επιγραφήν: :!) 
'< • •• ['Άηιης} τijς ~ Αγγελ[ι,ας Δούκε1ιας η]ς J.l1αλ{ιασJινι]ς, η]ς διd τοV 

θείου και dγγελικοϋ σχ1]ματος μετοfγομασ8είσης 'Α1'θούαης}. 

ΠροβαίVομεν ηδη είς λεπτομερεστέραν &νι:iλυσι.ν Η'Ον Εγγρriφων τών 

άναγομένων είς τfιν μονijν τοϋ Προδρόμου JλΤέας Πέτρας. 

Τiρ 1271 δ πατριάρχης 'Ιωσi}φ Εξέδωκε τψ Νικοi~άφ Μαλιασηνψ σι~ 

γιλλιώδες γράμ.μ.α δι<'< τijν εν Πuρrαριq: μονijν τοϋ Προδρόμου, τijς Νέας Πέ· 

τρας. τφ δΕ 1272 μηνl Ίοuλίφ δ αύτΟς πατριάρχιις εξέδωκεν ι'Jπόμvημα 

πρΟ τΟν Νικόλαο ν 1\tlαλιασηνΟν κιχl τΤιν σύζυγον αύτοϋ ~Ά vναν (Δούκαι~ 

ναν Κομνηvην Παλαιολογίvαν τi}ν ΜαλιασηνΎjν} περl της γυναικεί<.ις μο-

1) "Επιθι τι:'ι. ύπΟ Α. Σ. Άρβα.ντινοπούλ'ου σημειωθέντα };ν τοίς: πρακ.τικοίς 'Αρχ 
Έtαιρ. 1910, σ. 205~207 μετ' είκόνο; τfις επιγραφής. 

2) 'Όρα δσα εγραψεν δ Ν. Ι. ΓιωΨόπουJ.ος fν Bulletin de Conesp. Hellen. τόμ 
XLIV, 1920, σ. 195-196, εtκ. 8.-Millet, ω)τόθι 211-215. 
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νης τ_οϋ Προδρόμου Νέας Πέτρας, προσεπικυρών τα κτήματα, τιΙ προνό· 

μια καl τα,' δίκαια αύτijς~ Clτινα έΥ αδτφ περιγράφονται, Οντα δχτώJ καl 
Περl δ)y ε/ ._gίχείψ τότrψ μνεί.α )'Ε\'tlσεται. 'Εκ δf: τοϋ ύπσμν1lματος τούΜ 
του καl τοϋ ~γγράφου τοϋ 'Αρχοντίτζη δηλοϋται, Οτι ή μονη Νέας Πέ. 
τρας έκτίσflη έπl της στάσεως τοίί Άρχοντίτζη, καl δη <<τΟ μσι•αστηρόπου

/.ογ η]ς Πορταρέας έπιλεγόμε1'01' έπ' όι•όματι τijς .Πω•αγίας» ή το πλησίον 

χαl κατωτέρω τοϋ γυναικείου μοναστηρίου τοίί Π ρ )δρόμου. 'Επίσης δ 

πατριάρχης f.πικυρ<Ον Hi Εγγραφα της UπΟ τijς μον·,;-ις riyoρd:; διαφόρων 

κτημάτων, περi ώι• ό λόγο; καcωτέρω, προσεπικuροί καi τΟ καταΗετικΟν 

Εγγραφον τών Δρυανουβα:ινιτών. Ταίίτα πά\•τα fισrtν κεκυρωμένα καl UπΟ 

τοίi Επισκόπου Δημητριάδος καi Άλμυροϋ. 

Τι{> αutι{> Ι!tει 1272, μηνi Σεπτεμβρίφ, εξεδόθη το πρατήριον f!γγρα

φον (πωλητήριον) της Ζωης Μελαγχροινης, -3υγατρ0ς Στεφάνου Συροπού· 

λσυ. Ή γσνιχη στάσις αύηϊ; περιείχε πέντε εν Ολφ διάφορα κτ/ιματα έν 

διαφόροις \tέσεσι. Μία τούτων όνόμαη «Παλάτια>· είναι dξιοσημείωτος, 

περl ταύτι~ς δ€ έκτενέστερον -8& ε'ίπωμ.εν Εν τc"ρ περl τών μετοχίων κεφα

λαίφ. ΤΟ Εγγραφον τοίiτο, ώς καl τα κατωτέρω μνημονευΗησόμενα, συν

έταξεv δ Επίσκοπος Δημητριάδος καi Άλμυροϋ Μιχαηλ ό Πανάρετος, «διd 

τΟ μι) είναι τα6ουλάριον έν τfί χώρq. τijς Δημητριάδος». 

Τι{> δe 1272, μηνi Μα·tφ, έξεδόθησαν ί!πο τοu αuτοίί επισκόπου Δη

μητριάδος καi Άλμυροu τa πρατήρια τών &δελφώv "Ιωάννου καi Κων

σταντίνου Κατζιδώνη, δι' ών όμολογοϋσιν οfίτοι Οτι έπο)λησαν άμπέ

πέλους Εν Βελεστίνφ τοίς Νικολάφ καl "Άννη Μαλιασηνοίς διU τfιν iιπ' 

αύτών dγεγερθησομένφ• γυJ1αικείωι μο1ιηγ τοϋ Προδρόμου τfjς ΛΊέας Ιlέ~ 

τρας, άντl «μιiiς δλοκοτιγαgέας άλμυριωτικt]ς παρd τρίτογ~ ήτοι έπτά 1ιομί· 

σματα ύπέρπυρα χρυσά παρά τρίτο11». 'Εκ τfις περικοπijς ταύτης μαν[)άνο

μεν Οτι ή όλοκοτιναρέα δ.λμυριωτικ1) Ετιμdτο έπτα χρυσά νομίσματα (ύπέρ

πυρα), εξ αfni'jς δe καi τijς τρεχούσης τότε εν 'Αλμυριj> &ξίας τοu νομί

σματος Εκανονίζετο 1) έμπορικΤι καl χρηματιστικiι &γορd Εν Θεσιοαλί~. 

... Αξιον δ' έπίσης περιε~γείας είναι Οτι προέβησαν ούτοι είς τiιν πώλησιν 

τc:iJν- αμπέλων αι'Jτών έν ΒΡλεστίνφ, διότι, Ί..έγουσι, . «και ήμείς κατά τΟν 

βίο~ι στενοχωρούμενοι έκ η]ς τΟ πii·ιι συJΙεχούσης καιρικ1]ς τώ1' πραγμάτω1, 

άνωμαλίας και πολυχρο11ίου σιτοδείας». dΗτσι δύο ήσαν αί αίrίαι· πρώτον 

μΕ\• η καιρικη τών πραγμάτων άνωμαλία, δηλα δi1 Εμφύλιοι πόλεμοι με

ταξ\J τών δεσποτών της Ήπείρσυ καl Νέων Πατρών καl τuϋ αUτοκράτο

ρος τοϋ Βυζαντίου, δεύτερΟ\' δs 'l παρατεταμένη εv Θεσσαλίι,< (πολυχρό

νιος) σιτοδεία. Καl έξακολουι1εί .ό Κωνσταντίνος Κατζιδώνης &φηγούμε

νος καl διεκτραγφδώv Εν τψ ίστορικωτάτφ αι'JτοU έγγράφφ την κραtοϋσαν 
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τότε εν Θεσσαλί~ κc.τάσταυιν: <<Έπειδ1) άπΟ τών καθημερινώ-ι• έφόδων τών 

έπερr.,ομένων τfj χώρq. 1]μaj'Jί του Βελεστίνου εlς παντελή άπορlαν ΚQ11]1'τ1}

σαμεJι γυμ1•ητεύω'τες, ώς και αVnjς σχεδ01' τ1Jς ά1ιαγκαίας τροφ1jς ύστερεί· 

σ9αι», δια τοϋtσ προέβημεν εLς την πώλησιν τ6>ν άμπέλων ήμών καi δια 

τοϋ τιμήματος αύtών {}ό άγοράσωμεν ~βοϋν άρουjρα' ϊνα έργασι9ώμε\• 
τfιν <<βότειραν γijν». 

Τφ 1272, μηνl Σεπtεμβρίφ, ΙξεδόfJη ύπο ωϋ Δημηtριάδος καl Άλ

μυροϋ έπισκόπου Μιχαηλ τοϋ ΠαΥαρέτου τΟ πρατήριον τοϋ Μιχαηλ 'Αρ· 

χοντίτζη καl της συζιJγου αύτοϋ l\ιfαρίας, δι' σΟ έπώλησαν ούτοι τ ψ Ν ι

κολάφ Μαλιασηνψ καl τti συζύγφ αUτοϋ "Ανη1 καί δι' αUτών πρΟς τήν 
άνεγερ{}ησομένην μονην τοϋ Προδρόμου Νέας Πέτρας τΟ κτfιμ' αίιτών, 

έπιλεγόμενον «στάσις τοV Άρχοντίιζη>>, Οπερ ήτο τοπίον «φιλ1}συχογ καl 
~ ' ' ' δ' ' - _Q 

1 Δ β ' ' ' e παντn ωιαχωρητικο1ι», κειμενον ε εν τ φ υεματι ρυανου αινης, αντι υπερ-

' - δ 'δ " "1 β ~ ' - ~ ~ 'Ε ' -πυρων χρυσων ω εκα, αιινη ε ,α ον ενωπιον του επωχοπου. πι της 

στάσεως δΕ ταύτης τοϋ Άρχοντίτζη ίδρύ{}η f] μονi1 Προδρόμου Νέας Πέ

τρας. 

Mηvl Σεπrεμβρiφ rοϋ 1273ό επίσκοπος Δημηtριάδος Μιχαiιλ δ Παν

άρετος Εξfδωκεν έκδοτήριον γριfμμα Επl τfl μονft τής Πορταραίας, oiJσn 

μετοχίφ τfiς μο,·fiς Νέας Πέτρας. rO Επίσκοπος Μ ι χ ων, ό Πανάρετος ά.να~ 
φέρει δτί, έπειδι) ό πατήρ τοί' Νιχο/,άου ΜαλιασηνΩύ Κομ\'ηνΟς Κων~ 

σταντίνος ό 1\ίαλωσηνός, γενόμενος είτα μοναχός κα! μετ:ω·ομασ-Βεiς Κων· 

στάντιος, ίδί~ δαπάνη fφύτευσεν Cψπε/,άη α χα ι άνt)γειψ: καl κελλία, διά 

τοϋτο δηλοί δτι ή μονη αϋτη τί']ς Θεοτόκου, έπιλεγομένη τijς .llορταραίας, 

ύποκεψένη τfι Επισκοπ!j Δημητριάδος, άν1lκει ώς μετδχιον τfi γυναικεί~ 

μονft τοϋ Προδρόμου της Νέας Πέτρας. Έnομένως o'l καη( καιροVς Επί

σκοποι Δημητριάδος όSφειλον να μνημονeύωvται διηνεκώς έν τ'fi μονίί 

Πορταραίας καl ,.α μfι λαμβά1·ωσιν Ετησίως παρ' αύτfjς ούδΕν πλέον τSn• 

τ ρ ιών λιτρών κηροϋ κα{}αροϋ, διότι ΕΥχον δώσει Vπfρ της μονης Πορτα

ραίας οί όμόζuγοι ίδρυταl τfjς μονής Νέας Πέτρας Νι'tόί,αος καl 'Άννα. 

Μαλιασηνοl t'iς τiιν Επισκοπi}ν Δημηrρι(iδος ώς άντιοήκωμα τΟν άμπελ<iη•α 

τοϋ ~Αμμολοχέως καl τα χωράφια τών Άγ. Θεοδώ\-.'ωv. 'Ώφειλον δ' έξ ϋ.λ~ 

λου ot Νικόλαος χαl 'Άννα Μαλωσηνοi Υό: μη Ε::nιτρέη.'ωσι τfi μονfι τοϋ 

Προδρόμου Νέας Πέτρας να μεταποη1ου τiJν μο"'tlν Πορταραίας είς πα

τριαρχική,•, i} ν' άνεγείρη έιfρόν τινα ναιιν έν τί'J Πfριφερείq; τfiς μο1•ijς 

Πορταραίας ό)ς σταυροπηγιακόν κτίσμα. 'Εν έναντiι:t δΕ περιπτcόσει ή έπι· 

σκοπi1 Δημητριάδος ε'ίχε δικαίωμα ν' άποβάλη τfjς Επικυριαρ;.:ίας έπl τfjς 

μο' ijς Πορrαραίας t/ιν μονiιν Προδρόμου Νέας Πέτρας. 

Τψ αlιtψ εrει (1273), μηνl Όκιωβρiφ, ό αlιτος έπίσκοπος Δημητριά-
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καl· •Αλμυροϋ παρέδωκε tfl μονjj tοϋ Προδρόμου Νέας Πέτρας τi)ν έκ 

βάι~ρωy fiπo rών όμοζύγων Νικολάου .καl • Αννης Μαλιασηνών &vεγερfJεί

σαν καi '>.έν τψ 'fiέματι Δρυανουβαίνης διαχειμένην μονfιν 'Άγ. Νικολάου 

τοϋ ΠαJ.ιρροπάτου ώς μετόχιον αίιτfjς μεtιi :cάντων τών άρχαίων δικαίων 

καl πι:ονομίων αU·της, i]τοι άμπε/,ώνων, χωραφίων, γjjς δρεινi]ς, πεδιV,ης, νο

μαδιαίας, καi πάντων τών αρχικώς διtιφερό\•tω\' α1Jtfi δικαίων άνευ τών 

προσκαθημένων εν τψ τόπι:ρ τής μονfiς Παί.ιρροπάτου, όνόματι f.Ξηρο

τσερϋούλη» χα! έτfρων τεσσάρων προσκα3ημένων, τού «lllιχαήλ, τοϋ ΛΤι

καέως, τοϋ Γρηγορίου καl τοϋ Άμαρδ., yεωργών», οϋς ΕκράτησΕ\' ό Επίσκο. 

πσς UπΕρ έαυτοϋ, μέχρι τελευτής· μετU δΕ τf)ν τελευτi]ν αύτοϋ καl- ούτοι 

Ηf.λουσι κατέχεσ3αι :ίιπΟ της μο\•tjς Νέας Πέτρ(tς ώς προσκα8ήμενοι τfι 

μονfl Παλιρρο.πάτου. 'ΕJταναλαμβάνονται δ' έν τέλει οί α·l,ωί άπογορεu

τικαί διατάξεις τοϋ επισκόπηυ, ώς έν tίί μονfi Πορrαρrιίας. 

'Επίσης ό αUτΟς Επίσκοπος Δημηtριάδος δωρείτω. τfl έν τψ {}fματι 

Δρυανουβαίνης κειμέν11 μονfl τοίi Προδρόμου Νέας Πέτρας <(άπΟ τώ1• δλων 

μυλοτοπίων, cijγ κέκτηται κα}, δεσπόζει · καf. 1ιέμεται έξ άμνημονε·ύτω1ι ήδη 

χρόγων ·Jl κατ~ έμε άγιωτάτη έπrσκοπη Δημητ!]ιάδος έ11 τc'(J θέματι τοϋ Βελε

στίΨοv διακειμένωγ μυλοτοπίων έ1·, olo1· &ρεσθjj %αl έΚλέξητω δ διαληφθεiς 

παγευγε1ιέrrηπος f(ομ,νηνΟς κVρ Ίωάσαφ δ Λ1αλιασητός, δ κτήτωρ τijς μονής 

του τιμίου ΤΙροδρόμου )) , ϊνα άνεγείρn οίκείg δαπάνn μυλικΟν €ργαστήριοτ 

της μονijς. 

τφ 1273 καΙ 1274 δ :rατριάρzης Ίωσι]φ έξέδωχε tψ Νιχολάφ 1) Μα

λιασηνψ τέσσαρα υπομνήματα UiτΕ:ρ τijς μονfjς τοίi ΠροδρόιΑου, ών nt 
μeν rρiα rψ 1273, to δε rέrαρrον tiO 1274 

Τφ 1275 ό επίσκοπο; Δημηtρι<ίδσ; Μιχαi]λ ό Πα,·άρετος Fξέδωκεν 

ωrερ της μονfjς Νέας Πέτρας .κιii έπ' Δνόματι 'Ιωάσαφ τοϋ Μιιϊ.ιασηνοft 

(ΝιΙ!nλάου δijλα δι1), δν Ονομάζει πανοσιώrατον, τοΝ}~ Οπερ δηλοί Οτι 

f]ν Ι.ερομ6ναχος, εκδοηiρων Εγγραφον, δι' oii δηλοί δτι: «τά ποτε -·πρΟ 

πολλών χρόνωγ εlς μονύδρια χρη:uατίσα1'!α καl αύτά έν τψ θέματι Δρυα~ 

ι·ου6αίνης διακείμε1•α, (ijJι τΟ μεν g, έπιλεγόμε1-'ΟJ' τών c Αγίω1' Άποστόλω1' 
Η j ' > ' -' ' ' ' ' ~ ' " roV lrΊ.εγα .ογεJ'Ους, ακατοιr.ητον και ηφω•ισμενον, μητε ευκτηρι.Ο1' ναω• εχω•, 

uη'rε κάθrσιν dλλd ποδ πολλών χρό11ων καταπεπτωκός· τό δ' -f!rερόtι τol'J 
' ' <:; • 

Άγίου iΥικολάου τοV Ξυλοπii, d)ς έστιν ίδιοπεριόριστον, έχο11 ναδν μfπι ύπό 

θόλον lτοιμόπτωτον κ_αl κελλία δύο καl αVτά έτοιμόπτωτα έξ άμελείας γεγο~ 

νότα>>, παρέχει ϊνα χατέχη ταίiτα · ώς μετόχια ή μονη τοϋ Προδρόμοv·-"ifjς 

Νέας Πέrρας μετιt πάντων rιίJν δικαίων καΙ. προνομίων αUτών, ί)τοι άμ-

-1~6- Νικό·λ~;;~ Μ~·λι;~-:;0ς μετά τό έτος 1274 ήσπάσθη τόν μοναχικόν βίον, μετε
νομασθείς Ίωάσαφ, διότι βλέπομεν Εν τοίς Εγyράφοις οίίτω μ'·ημονεuόμε\'0\' αοδτόν. 



92· 8 Ν Γ - r. ιαννοποίιλοu-Αί παρι'ι. η)'\' Δημητριάδα Βυζαγτιναl μοναί.. 

πελώνων, χωραφίων, γfiς δρεινiiς καί πεδινfjς, νομαδιαίας καl τών πτω

χών, τών άνηκόνrων τίί μονfi jW:εγαλογένους, δηJ,α δfι παίδων καl συγγε~ 

νών τοϋ ΕUνόστου, έπίσης μυλοτοπίου, aνήκοντος τΊι μονfi "Αγίου Νικο~ 

λάου τού Ξυί.οπa, καΙ Παντοίων Οπωροφόρων δέ' δρων έντΟς καl έκτός. 

'Ώφειί.ε δΕ λόγφ Uποτηγfις τών μετοχίων τούtα'ν τft έπισκοπfι η μονi) 

Προδρόμου Νέας Πέτρας ν& χορηγίi έτησίως /,ίτρας δέκα κηροί', ύπΟ τΟν 

Ωρον δπως δ ναΟς τοϋ ~Αγ. Νικολάοtι ά\'Οικοδομψ9fι καl fπισκευασ8ίi 

μετ& τών κελλίων ύπΟ τής μον}iς, διαμένη δΕ διαρκώς ίερομόνοχος έ\• αύτψ 

Εφημερεύων καί εχη έν αύτφ ό κατ& καιροVς Επίσκοπος τfις Δημητριάδος 

την προσήκουσαν άναφορΟν καl μη 8χη τΟ δικαίωμα ή μονi] Προδρό~ 

μου ν' &νεγείρη έ'τερον εύκτήριον οίκον έν τϋ περιφερείg. tώ\' μετοχίων 

τούτων παtριαρχιχόν, η ποιήση ταίJτα πατριαρχικά. 

Τιl μονύδρια τών cΑγίων 'Αποστόλων τοίi Μεγαλογένους καl τοϋ c Αγίου 

Νικολάου τον Ξυλοπά, ώς καταφαίνεται έκ τοϋ άνωτέρω έγγράφου, JΙQΟ

ϋπηρχον πολiι πρότερον τflς μο,•fίς Νέας Πέτρας, &ς Ενοριακά, &.νήκοντα 

τfi έπισχοπΌ Δημητριάδος, έξ ά-μελείας δε εΥχον έ·{καταλειφ{)fj καi έρη· 

μω8η καταστάντα Ετοιμόρροπα· δωρούμενος δΕ ταϋτα ό Επίσκοπος εϊς με~ 

τόχια τjj μονΌ Προδρόμου Νέας Πέτρας ήξίωσε παρ' αuτijς τi]ν aμεσον 

έπισκεω1ν τοίi ναοίJ καl τών κελλίων τοίi μονυδρίου cΑγ. Νικολάου τοίi 

Ξυλοπd. Ποίi 8κειτο τοϋτο άyνοοϋμεν. eH δΕ μονfι τώ,, Άγίων Άπο. 

στόλων τοϋ Μεγαλογένους εκειτο, κατα Ζωσιμdν Έσφιγμενίτην, Εν Κατη· 

χω·ρίφ, ού δ -έvοριακΟς ναΟ; τιμώμενος έπ' Ονόματι τΟΟν cΑγίων 'Αποστό

λων σψζεται έπισκευασflεiς κατ& τΟν ΙΘΌ αί<i'>να. 'Εν τούτοις δμως σψ

ζεται έκεί που μονf; τijς Θεοτόκου τοϋ 1Ιlεγαλογέ1ιους. Ή μείς νομίζομεν 

δτι αϋτη εlναι. ή μονη τών eΑγ. "Αποστόλων tOίJ Μεγαλογένους άλλά~ασα 

δνομα &γίου, ώς συηltJως συμβαίνει πολαχοίi. 1
) 

Τψ J 288, μηνl Σεπτεμβρiι:ρ, εξεδόi!η το καταθετικiη• γράμμα τών Δρυ

ανου6αινιτώ1' πρΟς τΟ"Uς κτίτορας τfις μονfις Προδρόμου της Νέας Πέτρας, 

δι' οίί &ναφέρουσιν Οτι έπειδfι η στάσις τοϋ .Δ1ιχαf;λ Άρχοντίτζη ύπέκειτο 

εις 8η1σιον τέλος νομίσματα δπέρπυρα δύο και κουχκία Οκτώ, άφίνουσι 

ταϋτα ύπfρ τής μονής. 

Πορl δε το αuτο Ι! τος εξεδόi!η γράμμα κρiσεως ( &πόφασις) όπο τοu 
PuoVλ Πιγκέρvη δι' έν τοπίον όνόματι Βραστ6ν, δπερ κατείχεν η μnνtl 

Νέας Πέτρας δια χρυσοβούλλου. Κατ' αύτο ο! μοναχοl τiις μονfjς κατη-

1) Οϋτως έν τfι μονfι Ξε'νιάς, i1 μiον "λνω Μονη τιμωμένη Επ' ό'\•όμα-:ι της Κοιμή

σεως τής Θεοτόκου καί Επιλεγομένη πρίν Κισσιώτισα, Εκ τής είκόνος μετωνομάσθη, 

Ξενιό.. ΤΟ Ν: μετόχιον α:Uτfις Άγ. Νικολάου "Ράχσβο, Εν φ νiίν κατοικοϋσι'\'1 Εκλήθη 

Παναγία εενιά. 
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γόρουν tτοϋ Πρωτονωβελλισ!μου Μαρμαρά Ενώπιον τοίi Ραοiιλ Πιγχέρνη, 

παρόντο'ς..,. καΙ. τοϋ κατηγορουμένου, Αέγοντες ταVτα: ·(/Ότι ή μον1) αύτών 

'· ' δ ' 6 ''' ' ' "''' ' ' ' " Β εκεκτητο ια χρυσο OVM~.ov μετα και αι.Λω1• κτηματων και τοπιον <<ο ρα-

ατός»· εχει δε διd (πρω·οίας» καl ό Μαρμαράς χωρίΟ'J' τΟ Τρί1'ο6ον ίδιο

περιόριστω-· Ον περl τΟν Βραστόν, καί dδίκως έπειράθη μετd του '"'Τρο•ό6ου 

vd καταλά6η καl τΟν Βραστόγ, ώς καl την dν1]κουσαν είς τη, μονήν 1·ομα

διαίω• γ1jν οbτος dψ!Jρησεν». 

ΈρωτηΗεlς δΕ παρ' αύtών (τών μοναχών). διατt oUtω πριίηει, &πε

χρίfJη Οtι 8χει διό Βασιλικού όρισμοϋ τΟ Τρίνοβον καi έπειδtl ό Βι.>ασrΟc 
είναι ύπΟ nlv περιοχfμι τοϋ Τρι\'ι1βnι•, δύνιηαι να κατιιλ(iβn αύτόν. CΥπό 

τοϋ Ριχοiιλ Πιγκέρι•η 1) άπενεμήι'iη τΟ δίκαιον τfi μονfι, προσεπικυρω3έl'τος 

τοίi Βραστοϋ έπ' Ονόματι αύτής. 

Θέσις «Παλάτια ' 

ΜεταξU τών άγροτικΠ)ν κτημάτων τflς μονής Νέας Π~τρας, περl iδν 

Εν τψ έπομένφ κεφολr.tiφ, τρία «χωράφια» Εχειντο έν τfι ι~έσει «Πηλάτ~α» 

(έv τfi τοποθεσίq τών Παλατίων>>). Παλάτια δ' έκαλοϋvτο καl τόιε, ώς καl 

νί)ν, τα έπl tuϋ λόφου τι]ς Γ~ψίτσης κείμενα (Ί:ρχαία Ελληνικ& Ε(ιείπια άκρο

πόλεως, τΟ: όποία πάΗες f]μέtεροί τε καΙ άλλοδαποl γεωγρcίφοι χαl dρ

χr.cιΟλόγοι 8{}εώρουν άπό tίi)ν χρόι ων τοίi Γρηγορίου Κωνσταντά μέ.χρις 

ήμών 00ς τα Ερείπια της Δημητριάδος .. 1) Ε1ναι δΕ τοϋτο τil σημείον τοϊ• 

έγγράφου νέα &πόδειξις Οτι ή ΔημητριΟ:ς δΕν εχειτο έπl τοϋ ~όφου τijς 

rορίτσης, διό η, ϋ.v εχει το έπl τοϋ λόφου τούτου, προφανώς δΕν δ~ &ν εφέ

ρετο έν τοίς έγγράφοις τούτοις ή Ιtέσις «Παλάτια», καθ'Ον χρόνον 1)κμα

ζεv 'l Δημητριάς. 

1) Ραοι'ιλ ΚομνηνΟς ό Πιγκέρνης ηϊ> 1276-~1277. Οί Ραοι'ιλ~Ράλ-Ράλαι άναφαί

νονται 6.πό τοϋ δτους 1080. Π ρΟλ ίστορικ1Ίν μονογραφία ν Ραούλ-Ράλ- Ράλαι fJπO 
'Αντωviου Χατ!;ij. 00 κ. Χατζijς σελ. 24, γράφει περί τοϋ Ραοι'ιλ Πιγκέρνη. -Οίiτος Εν
τφ Εγγράφφ, δπερ ~αραθέτομεν, Ονομάζεται εξ&δελφος τοϋ αύτοκράτορος (Μιχαήλ Η' 

, τοίί Παλαιολόγου (1259-1282) -κεφαλη (=άρχων) τής Μεγάλης Βλαχiας-οί:ίτως Ελέ 
'/ετο ή Θεσσαλία τότε-καi. πιγκέρνης ... Ήτο 6ε6αίως λίαν πλούσιος, ώς τοϋτο Εξάγε

ται Εκ τής δωρεάς τής γ-fις Πέτρας είς τlΊν Μο\'i]ν τής 'Οξείας 'Επισκέψεως τής Μα

κρι'\'Lτίσης επί τού Πηλίου. Τής γfις ταύτης τΟ ήμισυ δλαβε παρι1 τοϋ κτήτορος καί 
δομήτορος (Κωνστατίνου) 'Ιωάσαφ Άγγέλου Κομ'\·φ•οϋ Δούκα Μαλιασσηνοϋ ανεψιού 
τοϋ βασιλέως ό JΊγο{,με'\'Ος της μονijς Πανυπεράγνου Κυπριανός». 

1) "Η ακρόπολις J}ς παλάτια αναφέρεται ύπΟ τών νεωtέρων τοπογράφων Θεσσιtλίας 
Γρηγορiου Κωνσι:αντii, ΝικοJ.άοv ilΙάγνητος, , lω. Λεονάρδοv, 'Αμπεί.u.κιr!Jτοv, καί Jι{ι;ωλάου 
Ρημαωιδου Εν τοϊς οtκείοις αιJτών συγγράμμασιν (Νεωτ. Γεωγραφία ύπΟ τών Δημητρι· 
έων Γe. K001rστα11tii ::-:αί Δa1'1ljλ Μάγνητος Εν Βιέννη 1791.-Ν. 11Ιάγνητος, Τοποyραψία 

Θεσσαλίας, 'Αθήναι 1860 -1. Αεnνάρδοv, Νεωτάτη χωρογραφία της Θεσσαλίας, έν Πέ
στυ 1836.-Ν. Ρηματσίδοv, Συνοπτική περιγραφή τfις Θεσσαλ(ας, έν .Σμύρνυ 1874). 
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Μετόχια καi κτήματα τής μονής 

Νέα; Πέτρας (Προδρόμου) 

1) 1VΙονη ~Αγ. Νικολάου τοϋ ΙΙαJ.ιρροπάτου, μετόχιον κείμε\•ον κ<1τω8ι 
τής μονfjς Προδρόμου νέας Νέας Πέτρας καi προϋπιίρχον αύτfjς. Σώtεται 
dκόμη έν ΠορταριQ ό ναΟς τοϋ "λ γ. Νικολάου τελείως έκ βά3ρω~·- άν
εγερ-3εiς τψ 18fif>. Ό νσός ο.Οrος μεΗ( 

τιίη· κελλίων τijς μ(Η ijς καi δ λ ης τ"ij; π ε. 
ριφερεiας σχεδΟ\• τijς πο/,ίχηις Πορτα

ριdς είνα~ άρχαιότερος τοίi IΓ' αiώνοc 

δυνάμενος: ίσως ν' άναχ1Ίfι είς τόν πi~ 
αίώvα· δι·~τι, ίδρυ1Ίείσης τijς γυναικείας 

μονής τοϋ Προδρόμου τiρ 127?, η μονi] 
τοϋ *Α Ν λ ' "3" • e , , γ. ικο αου ουσα πριν uπο την 

Ενορίαν τ·~ς Έπισκοπης Δημητριr1δος €· -~!~!~;:~~~~~~~ 
Mflη &ς ~εrόχιον τfi μονfi Προδρόμου •f 
Νέuς ΠέrQ_α; δ πΩ τοϋ έπισκόποu Μιχrιη' λ 

3 
.. 

Θωράκιον ~Λγ. Νικ. Παλιρροπάτου. 
τοϋ Παι•α_ρέτου τιp 1272, κραηίσαντος 

δι' έαυτ<),. τέσσαρα.;: προσκαίiημένους γεωργοVς μέχρι τελευτijς αύωίt. ΔΕ:\' 
εΙναι δΕ άληίtΕς τό ύπΟ ·τοίi Ζωσιμd 'Εσφιγμενίτου &ναφερόμενον, Οτι ή 
μuνη τοϋ eA γ. Ν ικολάοιι τοίί Παλιρρσπάτου έ'ίναι κτίσμα του ΙΓ' αίώνος, 
dλλα πολlι &ρχαιοτέρα αfJτοϋ (Προμηθεύς, εν Βόλφ, 1897, σελ. 131.-135). 

2) Μονη tijς Θεοτόκου ηϊς Πορταραiας. Αϋτη Ιiκειτο εν Πορταριά. 
Γράφεται δΕ ποικιλοτρόπως Ιlορταραίας, Πορταρέας και Πορταρίας. 'Εκλ~· 
ροδότησε δε τό Ιiνομ' αύτijς τfi σημερινfi πολίχνη Πορταρι~, εξ ού εξάγε
τάι Οτι Εκειτο αϋτη έντός τοϋ χ(όρQυ τfjς Πορταριιiς. -.rΗτο &ρχαιοτέρα 
της γυναικείας μονijς τοϋ Προδρόμου Νέας Πέτρας και Uπηγετο είς τfιν 
έvορίαν τijς Έπισκοπijς Δημητριιiδο;. Οί κτίτορες τfjς μονfjς Νέας Πέ~ 
τρας Νικόλαος καί 'Άννα οί Μαλιασηνοl Εδωκαv ώς άντισηκαιμα τώ έπι· 
σκόπφ τΟν άμπελώνα τοϋ 'Αμμολοχέως καl τΟ. χωράφια τώv eΑγίων ~ Θεο
δώρων. Σψζεται δΕ ιlκόμη παρ« τΟν ναΟv τοϋ ~Αγ. Νικολάου έν Πορτα
ρι~ ό ναiις τijς Θεοτόκου εζωγραφημέ.νος Ιiσω,~εν, περi ού εν ,φ iτερl μνη 
μείων κεφαλαίφ. 

3) Μονή e Αγίων 'Αποστόλων τoii Μεyαλογένους. {Η μοvη αίJτη, κατ α 
τΟ Εκδοτήριον τοϋ αϋτοίί Επισκόπου Δημητριάδος, Εκειτο έv τψ {)έματι 
Δρuανοuβαίνης, κα8' Ιiπερ καί α! προηγούμεναι, καl εν tfι περιφερεί\! 
Πορταριά;. Ή το μονύδριον πολlι άρχαιότερον τijς εν eτει 1272 ίδρυflεί-
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σης μονfjς} Προ ')ρόμου Νέα~ Πέτρας, διότι κατ α τΟ αύτΟ Εγγραφον πρΟ 

πολλών χρόχφν fισαv άκατοίκητα '>!αl 1jφανισμέt·~ καl έτοιμόπτωτα α1'ηό τε 
καl τό μονύδριον cAy. Νικολάου τοίi Ξυ/.οπα. Ό Ζωσψίi; Έσφιγμενίτης 

παραδέχεται Οτι τΟ μονιίδριον τοίiτο Εκειτο έν Κατηχωρ!φ, Οπου ι·ψζειαι 

ό ένοριακΟς ναΟς τοϋ χωρίου έπ' δvόματι ηί)\' 'Αγ. 'Αποrτrn/.ων, ι1\Fγερ 

4. 'Ί\ποψι; τοU ·ναοίί Παναγίας τijς Πο'ρταρέας. 

-θεlς έχ βάθρων τψ ] 871. ~Εν αϋrφ σψζι::ται ε\'τ1ΙΠΩν Μηναίον του ετους 

1684 μετα χρονογραφικfις σημειι{Jσεως. 1) ΤΟ δΕ Οι'nμα τοϋ frΙεγαλογένους 

διεσώ3η Επl μονυδρfου της Παναγίας Εν τfι πι::ριφFρεί~ Κατηχωρίου κειμέ" 

νου, κα/ιουμένου δΕ νϋν «Παναγία τοiι Μεγαλογέ1!'J}">), μεταξlι Κατηχωρίnυ 

καί Δράκειας. eΗμείς νομίζομεν Οτι είναι αUτΟ τΟ μονύδριον τών "Αγ. 

'Αποστό/,ων τοϋ Μεyαλοyένους, &λλάξαν Q, ο μα άγίου, &; άvωτέρω ε'ίπο
μεν, διασωflέντος δμως τnϋ όνόματος «Μεγαλογέγη »' διότι, ΕΟ:ν τό μονύ

δριον εχει το ΕvτΟς τσϋ Κατηχωρίου, &ις λέγει. ό Ζωσιμdς, Οστις άγνοεί την 

«Πανrιγίαν τοϋ ΜFγαλογένη;;), δΕν fιδύνατο :Ρ:τl τοϋ μον,,δρίου τούτου τfiς 

Πα,·αγίας να διασω8fι τι\ Οvομσ. «J.lfεγαλογένη». 

4) "Α:Ιονύδριον ςΑγ. Νικολάου τοϋ Ξvλοπfi. Τοίiτο εκειτο πλησίον που 

τοϋ προηγnυμένσυ μονυδρίου ΜεγαλογέΝΗΙς. "5"Ητο καί τοίίτο άρχαιότερον 

πολV τfίς 'Ιδρύσεως τfiς μονης Νέας Πέrρας, διιl ν& είναι τψ 1275 έτσι· 

μόπtωtΟV και άχατnίκηtΟΙ'ι Κtίσμα καl tOϋto, ώ; καl τα προηγούμενα, tΟϋ 

1 ) Ζωσ. Έσφιγμενιτου, Προμηθεύς, Βόλος, 1897, σ. 136. 
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Ι Β' 'ίσως αi.Un•oς. Εiχε να{\ν μετ Ο Ι9όλου έωψόπτωτον καl δύο κε/,λία έτσι

μόπτωτα, καη'ι: τΟ εγγραφ~ν τοϋ fπιrιχόποι•. 'ΕΗίχι'Ιησαν ά1ς μετόχια ι!μ
φόηψα (τΟ 3ον κπi. 4ον) ιijς μονής Νέας: Πέτρας τώ 1 '275. Ώς κτημα'f!

κην ;tFριουσίαν εiχε τσίtτο διάφο(Ηι ΚΙi~1ΠΟψΩt)(1 δέΥδρα fντι\ς τοU περιΒό-

5. Τό τέμι1λον τοϋ ναοϋ Παναγίας τής Πορταρέας. 

λου αύτοϋ καl έκτΟς καt τινας πτωχοUς παίδας τοϋ Εύνόστου καi συγγε

νείς αύτών. ΠοΌ Εκειτο άγνοοϋμεν. 

5) Μvλοτόπιο1' έ:ν έν Βελεατίνφ δο{}Εν ύπΟ τοϋ Επισκόπου Δημητριά

δος Μιχαήλ, rvα &νεγείρη έν α~τιj\ η μονi] Μρόμυλον. 

6) 'Άμπελος Ίαρτίνου, έξ άγορdς έν Βελεστίνφ άξίας μιdς όλοκοτινα

ρέας &λμυριωτικijς (ύπόμν. πατριάρχ. Ίωσfιφ Α'.). 

7) "Άμπελος Νικολάου Βάρδα Εξ άγοράς Εν Βε?.εστίνφ, &ξίας μιtiς δλο
κοτιναρέας &λμυριωτικijς (αiιτό3ι). 

8) Ή γονικiι στάσις τής Ζωής Μελαχροιν>jς θυγατρος Στεφάνου Συρο· 
πούλου, <<ής τΟ μέν πλέον εLς προσένεξιν δέδοται χάριν &δελφάτου, τΟ δέ 

Ελάχιστον καΙ. εί; πρdσιι•», κειμένη .έν τ<$ -θέματι Δρυανουβαίνης μειΨ ένΟς 

δένδρου συκαμινέας. "Η στάσις αϋτη περιείχε Ενα &μπελώνα. β') τα έγ

γuς α\ιτοίi &μπελοχωράφια. γ') τa περιβόλια καi fτερα τρία χωράφια, κεί-
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με,· α Εν τ~:. θέσει τώv Παλατίων 1) δ') fτερον χωράφιον κείμενον fv tfi δέσει 
τοϋ Πλατέος_ Λίθου ε') Ετερα δύο άμπέλια μικρό. Εν τfι περιφερi~ Δρυανου

βαίνης. ς') δύο ο\κίας (Ύπόμν. πατριάρχ. 'Ιωσi]φ Α'.). 

Ή γονικi} στάσις τίi:; ΖωiΊς Μελαγχροινijς {}uγατρΟς ~τεφιiνου Συρο

πούλου περιείχε κατα τΟ Εν Ετει 1272 Εκδο\Ην πρατήριον αUτης κτήματα 

έν tαϊς Ηέσεσι «Παλατίοις», «Πλατέος Λί-&οιJ»: ((Δρυανοι,βαίνης», «πλη

σίον τοϋ ίερέως έξάρχου Βαοι},είου Βαρυβcωτάκτου» καl της «Κορομπαί

νηρ καl « Σκαρπαγyέλου ». 

9) "Άμπελοι τών άδελψώ1· Κατζιδώη] έν Βελεοτί1ιφ. Ή μία &ξίu μιάς 

ό/,οκοτιναρέας άΛμυριωτικfjς παριl τρίτον· ή δ' έτέρΗ δκΗb ύπερπύρων 

χρυσαJ,. (αύrόiJι). 

10) ~Η στάσις τοV Άρχοντίτζη, έν Ώ έκτίσι~η ή μονi) Νέας Πέτρας, 

&ξίας ύπερπύρων δό)δεκα (αύτόflι). 

1 1) ",4μπελος του Άγ. Γεωeγiου τιiίν Καναλiων EV τii περιοχίί Βελεστi

νου, άξίας δύο όλοκοτιναρεών &λμυριαιτικών (αUτό-θι). 

1~) Τοπίογ ΒραστΟς έv τι"ρ χωρίφ ΤρινόΌφ, κατεχομένφ ύπΟ ΜαρμαρU 

τοv πρωτονωβελλισίμου (Κρίσις Ραοiιλ Πιγκέρνη). Πuίi Ι!κειτο το Τρίνοβuν 

τοϋτο εlναι Ciγνωστον. 'Εν τfι έπαρχίg Δράμας τίiς Άνατολικfις Μακεδο· 

νίας ΒΔ. αUτflς είς &πόστασιν . μιάς &ρας κείται είς τUς ύπωρείας λοφσ. 

σειράς τΟ χωρίον Τριάνοf3ογ, οίκούμεvον ύπΟ βουλγαροφώνων cΕΗήνων. 

Προφανώς &μφότερα είναι σλαυϊκfις καταyωγfjς, ό)ς Εκ τijς καταλήξεως 

- ο6ον δηλοίiται. 

1) "Ιδε ιiνωτέρω σελ. 229. 
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Ι Β' 'ίσως αi.Un•oς. Εiχε να()ν μετ α {}όλου έτοιμόπτωτον καl δύο κελλία έrοι

μόπτωτα, κrnιl τΟ Εγγραφ~ν τοϋ fπιnχόποι•. 'ΕΗίχ11ησnν ά)ς μετόχια (1μ
φότFρα (τΟ 3ον κni. 4ον) ιi"jς μον1"jς Νέαc. Πέτρας τώ 1 '275. "Ως κτημn.τι

κην :tFQΙΟ\Ισίαν ε'fχε τούτο διriψΟ(Η! Κli()]fOψr1tHI δένδρα εντ1\ς: tΟίΊ .περιβό-

5. ΤΟ τέμπλον τοϋ ναοϋ Παναγίας τής Πορταρέας. 

λου αύτοϋ καi έκτΟς καί τινας πτωχσUς παίδας τοϋ Εiινόστου καl συγγε
νείς αύτών. Ποίο Εκειτο άγνοοϋμεν. 

5) 11/υλοτόπιον Εν lν Βελεστίνφ δ{η<)εν ύπΟ τοϋ επισκόπου Δημητριά

δος Μιχαήλ, Υνα &νεγείρη εν αiJτψ η μονi) Μρόμυλοv. 

6) 'Άμπελος 1Ιαρτίνου, έζ άγορdς έν Βελεστίνφ άξίας μιάς όλοκοτινα

ρέας άλμυριωτικijς (~πόμν. πατριάρχ. Ίωσljφ Α'.). 

7) 'Άμπελος Νικολάου Βάρδα εξ &γορίiς εν Βελεστίνω, &ξtας μιίiς όλο· 
κοτιναρέας άλμυριωηκης (αύτό-Βι). 

8) <Η γονικiι στάσις τής Ζωfις Μελαχροινfις θυγατρaς Στεφάνου Συ ρο· 
πούλου, <<fjς τΟ μέν πλέον εLς προσένεξι ν δέδοται χάριν άδελφάτοιι, τΟ δf: 

Ελάχιστον καl εί; πρdσιν», κειμένη _Εν τ<$ ~έματι Δρυανουβαίνης με{}' ένΟς 

δένδρου συκαμινέας. CH στάσις αϋτη περιείχε ένα άμπελώνα. β') τα έγ

γuς αvτοϋ dμπελοχωράφια. γ") τa περιβόλια καl βτερα τρία χωράφια, κεί-
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μη α έν τfι:_ flέσει τώv Παλατίων 1) δ') Ετερον χωράφιο'' κείμενον F:ν τΌ δέσει 

τοϋ Πλατέος. Λίθου ε') Ετερα δύο άμπέλια μικριi Εν τfi περιφερίQ Δρυανου· 

βαtνηc. ς') δύο οiκίας (Ύ πόμν. πατριάρχ. Ίωσljφ Α Ό). 

Ή γονικη σrάσις nj:: Ζωf]ς Μελαγχροινης {}υγατρΟς ~τεφιiνοu Συρο

πούλου περιείχε κατCι τΟ ε" Ετει 1272 έκδο{Ην πρατήριον αUτfjς κτ-ήματα 

έν ιαίς θέσεσι «Παλατίοις», «Πλατέος Λί-&ου»~ <<Δρυανοι•βαίνης», «πλη

σίον rοϋ ίερέως έξάρχου Βαοιϊ.ε!ου Βαρυβαστάκτου» καl τ}iς «Κορομπαί

νης» καl «Σκαρπαγγέλου». 

9) "'Άμπελοι τών άδελφώ1· Κατζιδώνη έν Βελεοτί11φ. Ή μ ία άξία μιάς 

όλοκοτιvαρέας άλμυριωτικfiς παρ Ο: τρίτον· ή δ' έτέρα δχτιtl Uπερπύρων 

χρυσώΙ· (αiJτόiJι). 

10} eH στάσις ωϊί 'Αρχοντίr.ζη, f.ν fι έχτίσiJη η μονiι Νέας Πέτρας, 

&ξtας δπερπύρωv δώδεκα (αiJτόiJι). 

11) '".4μπελος τοv <Αγ. Γεωeγίου τών Καναλίων εν τίί περιοχίί Βελεστί

'J!ου, dξίας δύο δλοκοτιναρεών άλμυριωηκών (αVτόiJι). 

1~) Τοπίωι ΒραατΟς Εν τψ χωρfφ Τρινό6φ, κατεχομένφ όπΟ Μαρμαρά 

τοί> πρωτονωβελλισίμου (Κρίσις Ραοuλ Πιγκέρνη). Πuϋ ~κειτο το Τρίνοβον 

τοϋτο είναι Cίγνωστον. 'Ev τfι έπαρχίι;;ι Δράμας τίjς ~Ανατολικfjς Μακεδο· 

νίας ΒΔ. αύτή ς ε'ί.ς άπόστασιν , μιάς &ρ ας κείται είς τΟ:ς ύπωρείας λοφο

σειράς τΟ χωρίον Τριάνο6ον, οίκούμενον όπό βοuλγαροφώνων eΕλϊ.ήνων. 

Προφανώς dμφότερα εlvαι σλαυϊκής χαταyωγης, ό'Jς Εκ τfiς καταλήξεως 

- ο6ον δηλοϋται. 

1) "Ιδε &νωτέρω σελ. 229. 
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ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ Λ'. 

'λπΟ τοϋ ΙΒ 'fiδη αUtlvoς μοναχnί, φυyι.ίδες 'ίσως τοϋ <Α γ ίου ~Ο ρους, κατέ
φευγαν ~ λόγφ &οφαλείας, εΙς τΟ Πιlλιον~ Επέχον 1%σιν δευτέρου • Αγίου"Ορους 
δια τι'1ν βαfiεLαν είσχώρησιν uύωϋ Εν τfι υαλάσnη, καΙ ϊδρυοv Επ! τι7η' κλι
τύων του μο\'&ς η μrινύδρια 1) τΟ: Οποία σUv te"ρ χρόνφ ι(πέβαινον εUπΩρα 
δυί τε rΎJ'' φιλεργίαν tGJν μοναχών κα( τΟ φύσει εUφορον Ει1αφος τοί• Πιι
λίου ώς χαί διΟ: τΟ δ.νε\'(ίχλητον, εvεκα ωU dρωόrιηι~ καωικοϋντο; τδτε 
~;r{ τοϋ δρους ι!στικοϋ πληΗυσμnί; :!). 

Ί\ρχΩμένου /,οιπΟν τοίi ΙΓ' u'ιώνο;, ό μονr.ωτηριακΟς βίο; llκμΩζεν έι• 
ΠtΙλίφ, 13

) οι δf: Μιtλιασηνοf, σιψφώvω:; τι{> πνεύμΗtι. της E:πoχtjc, ούδε,, 
flλλο Επρηξαν, -1] f}χολού8ησαν τΟν ροi'ν τών πραγμάτων κιΛ &; l\ι1ι ιiμf. 
νοι νΟ: δω8έσωσιν οLκονομιχU μέπα Ciφι1ο\•α ίδρυσω' τ/ις δυο μω·ά:, rvin

ΧQt\'ttfrτσης. &νδρψα\' καΙ. Νfα;ς Πέrρας, Προδρόμοι! 1 γυναιχείω·, Εν αίς 
περισι-•νέλεξαν Εξ ιJ.λλωv μoνfln' καΙ μονυδvίων μανσχοUς καί μο,·αχιiς, καΙ 
εL; δ.; ύπήγαγον προσαρτι]σαντες 0)ς μετόχια καi rJ.λ/,α μονί1δρ ια πτωχό: 
iJ Εγκαταλελειμμένα Εκ ηίJν πέριξ t(λιν δύο μονών, &ς τΟν "'Αyων 'Ο,·ού
φριον~ τι'η <'Λγιον Νι>ιόλαον Πu_λιρροπάτην, τι)ν Πορταρέαν, τι\ μοη!δριον 
H'Vv 'ι\y. 'Αποσrόλων τοϋ Μεγαλογέ,•ου:;, τ(ι μονύδριον τοίί 'Αγ. 1\ικ.ο-

'Ι 'E:rl τoii Πηλiuυ ;.:u.i τ6)Ι' ;ταψχr.t::ιμiηrιΙ' νησίι)ων σιi)ζΟΙ'tαι εη :καi 'Ι.'ίιν ;τοί.λαi 
έν έν:'ργFiq. 11 εyκητιΑλελειμ!Ιέναι μοΙ·αί. Οϋτ.ως liχομεΙ' γνωστι:ίς εκ τών ~;γγρ<iφων μι.• 
νrίc. 1) ..\Ια ·ριΙ·ίτισσαν :ω.l. μονι]ν Νέας Πέτρα:,~) Πορταρt·αν. 3) "Λ γ. Νι%.όλΗον Πα
λtQQΟ7t:(~την. 4) ":\γ. '01•ούφρων. 5) 'Α γ. 'Α;τοστόλοu; Μεγαλογένους- 6) "Λ γ. Νι>:ό
λαον Ξuλο;τ{(_ 7) Μονήν ;;[έας Πέτρας Προδρόμου. 8) Μονην Ρασούσης κα(Ηί Ζα· 
Ί'Ο(Ηiν 9) Έ; έ,τιγvαφi]; 'ΆγιοΙ' Λαυρέντιον. Ετι. δε 10)· "Α γ Γε(Δργιον (:ωψόπολιν 
Ι'ϋν). Μηί.έας κλπ, Σr{!ζοντω δέ χαί αί έξης: ] 1) "Α γιοι '1\::σσαράκοντα (έν <Αλαrq.). 
12} Παω,γία (llαλαΗί Τρί~eκt·ρη,'. 13) Ζωοδόχο.; Πηγ1'ι (Πρυ.οίiδα). 14) Μοναστήρι Κα
λογιάννη (δijμος 'Λ φετών). 15) Μον-1] Σου(Ιβιιiς. 16) "Αγ. 'Αθανάσιος (δi)μος l\Ιηλεών) 
17) 'Άγ. Νιr.όί.αος (αlη:όθι), 18) Παναγία Λαμπηδι~1ν ,δήμος Μορεσίου). 19) ΕΙσόδια 
Θr-οτόκου. 20) "Αγ. Νικόλαος. 31) "Α γ. 'Ιωάννης (αUτόθι δλα1. 22) Μονi) Τυξιrιρχών 
!δημος Νηλείας). 231 l\foν1) Μεταμορφώσεως (αύτόθι~. 24) Movi) Κοιμήσ~·ως Θεοtό· 
κου %α( 25; ΙΊΤονi) Άγ Νικολύ.ου 1\Ι;εάου δfιμος ΣπαλωJθρων) 

~) Μέχ!Jι τη; iδρύσεως τ<in· μονών ΜαχριΥιτiσσης χαί 1\έας Πέτρα; {Προδρόμου) 
κατCι. τόν ΙΓ · αiώνα δεν Εχομεν γνωστάς fν Πηλίφ Ο.λλας Χ{ίιμας ·}-] χωρια, πλη'\' τής 
"Λνω καi Κάτω ΔρυανουΟαίνης, tγγUτατα τijς μονής χειμένης, Lσως κατά η'ιν Πορτα· 
ριι:Ύ.ν καί τΟ Κατη;ι:ώρι (=Κατωχώρι), τijς Ζαγοράς, τών Λεχωνίων ("Ανω καί Κατω) 
καl. της Lade, 'ίσως Λαίiκου. 'Εσψζοντο δf; τόι:ε κιΗοι:ωύμε''α δ τε Γ όλο;, τΟ κάστρον 
τών Παλαιών Παγασών, καl ή Δημητριάς, ϊδρα της επισκοπijς χαt τών Μαλιασηνών 
η ;νΙελισσηνriJν, κλάδου τής έν :ΜεσσηΙ'ίQ: δμω1·ύμου οLκογενείας καl σuγγενευόντων €~ 
€πιγαμ6ρίας μέ η) ν αύτοκρα"Ι;ορικi)ν έν Κωνσταντινουπόλει οίκογένειαν τι1ηι Κομνην&ν-

3) το αυτο συνέβη καt έν 1\fετεώροις. 
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λάου τοϋ Ξ,Uλο~d, τΟ παρα την Ζαγορ<Χν μονύδριον η Ράσουσα (Ράσοβα 
νϋν) καl ϋ)~?.α, ϊνα είc τα έπl τοίί Πηλίου μόνον περιορισftώμεν 1). 

\. -
λfετCι .πάροδον 250 Ετών άπΟ τfjς ίδρύσεαις αύτης ή μονtΊ Μαχρινι-

τίσσης έξηφανίσ-&η, άσφαλ5)ς έπl τουρκοκρατίας. Πότε Οριστικώς Εξέλιπε, 

δΕν γνωρίζομεν. Οϋδ' εivαι. δυνατΟν να γνωσi3fi. Κατα τΟ:ς &ρχός τοϋ ΙΕ' 

αίώνος 1i Θεσσαλία είχε σχεδΟν καταλήφΗη ύπΟ τών ΤοιJρκων. ·Έκτοτε 

πολλοl "Έλληνες εκ τών tf.λλω Ι' μερών τfjς Θεσσαλλίας καl ί.δίως τών έπi 

τijς δυτικfjς &κτiiς τοϋ Παγασιτικοίί κόλπου κειμένων δύο Μεσαιωνικών 

Άλμυρι()Ι•, ;τόλεων Sμπσριχωτάrων, ών μέμνηνται τ<Χ Εγγραφα, καΙ fξ ΕU

βοίας έξεπατρίσδησαν φεύγοντες τΤ1ν τουρχικην δου/,είαν καl καιέφυγον 

είς τΟ Π ήλιον, δπερ lιπό δF.υτέρου <Αγίου "Όρους μετfβα/,ον ε(ς Ορος κα~ 
τεσπαρμένον ύπΟ ώραίων 

'3"Η το εUχερεστάτη η 

τΟ Πήλιον διCι πλοίων 11 

ΧΟ.ψοπό/.εων, ::πυχνώς οίκουμένων. 

μετανάστευσις αϋτη Εκ τών δύο e Αλμυρών είς 

χα\ διά ς11ρά~. ΟΊ fξ Ά/.μι·ρών φυγάδες προ-

στασίας {}0. Εtύ'γχα\·ον {πΟ τ&ν fπιοκΌπων Δημητριάδος, είς GΌς πνευμα

τικώς ύπήγοντο καl οί δ{ο 'Α/.μι•ροl μετα τfjς Επαρχίας eΑλμυροίί. ~π 

συρρο1) τών .π/,η{Ιι·ομών ι:ίς τΟ Πή/.ιο\• έγίνετο όεννάως διιιρκούσης τfίς 

τουρκοκρατίας μέχρι τοίί 1821, ώς εΙναι ημϊν y\•ωστΟν Εξ ιΊγyράφων. 2) 

Φυσικφ τφ /.όγφ uί Ομιλοι τών μεταναστών είς τΟ Π1]λιον {lιJ χατέφεuΜ 
γον είς μονας καί τα μονύδρια :τrρΟς στέγασιν καl ενοί>ιησιv. Σin' τψ 
χρόνφ δ' Εν ταίς μοναίς άνεπτύχδησαν άστικοl συνοικισμοί, οϊτινες άπι:ρ
ρόφησuν μΕν τΟς μονάς, Jrαρέλαβοι· δΕ τα Ονόματα αUτών. Οϋτως fχομεν 
Μακρινίτσαν, Πορταριάν, "Άγιον Όνούφριοv, "'Λγιον Λαυρέντιον, .,Αγιον 
Γεώργιον, Μη/.έας κλπ. 

Τοίίτο βεβαιοί χαl ό βιογράφος τοίί Όσίου ΙΊ:·ρασίμου τοίi Εκ Μα
κρινίτσης, &χμάσαντος κατα τdς όρχΟς τοϋ ΙΖ' αίώvος καl lδρυτοίί τfjς 

μονης Φλαμμουρίου δπισftεν τfjς Μακρινίτσης, ],έγων Επi λέξει τάδε: 

« ..•.•.. ti όποία ΔημητριUς ι:ίναι ό νίiν Ιιεγόμηος Βώλος κατά τινας7 
καi Επειδfι έκτίσ-θη άπΟ τΟν Βασι/,έα Δημήτριο\' &νομάσ8η Δημητριάς. 
ΕΙναι δΕ .πρωια-3εζομένη έπισχο.πη ιfjς Μητρο.πό/,εως Λαρίσσης καl Εχει 
χωρία πολυάν-θς,ωπά τε καi χριστιανιχώτατα. "Ανωδεν αUιfjς τής Δημη
τριάδος κείται χωρίον' η κα/,λιώτερον να εί.πώ πόλις έπl δρους κειμένη 
Μακρινίτζα τοϋνομα. 'Έλαβε τiιν όνομασίαν άπΟ τοιαύτην αίτίαν._ ΠρΟ 

1
) 'Επίσης δ 'Άγιος Λαυρέντιος, δ "Λ γιος Γ.εώργως, αί Μηλέαι κλπ δ:ναιιφι6όλως 

ήσαν μον(Ι.i, ΕΙς ταi•τας προσθετι:'ηι αί IΞ1· τα\ς περι([ερείαις των ιωJ. άλλαχοϋ μικρό· 
τεραι σφζόμεναι ετι καL νυ, .. 

2 
J Πολλοl τό:)'\' άnοίκω'\' δ~εη}ρουν 00ς IΞ;τώνυμα τΟ. έθνικό. τών τόπων της καταγω

γfjς αδτών 
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του νfk κτισ&fi 1'1 πόλις αύτη είς τΟ Qη1Ην Ορος tjτo έκεί μοναστ!]ριον καί 

ffiνομάζετο τfjς Παναγίας τiiς Μακαριωτίσσης. CΌrαν εχυριεύδη δ τόπος 

αύτΟς &πΟ τi)ν κραταιΟ:ν βασιλείαν τών Τούρκων άπΩ τΟς πο]./,0:ς κατα

δρομt1ς έχαλιiσ-θη τΟ μονασηlριον καΙ εμεινε μόνος δ '\'οόc, δ Οποίος xai 

μόνος μέχρι τοϋ νίiν διαμένει έπ' Ονόματι της Παναγίας Θεοτόκου τιμώ

μενος καl στερεΟς κατ& πολλά. Έσυ'\'άχδησαν καl Εκτισαν όnπήτια ο'ί άι·~ 

δρωποι τριγύρω τiiς ~Εκκίησ{ας καl κατ~ όλίγον Ολίγον ~συγκροτήflη άρ. 

κετη πόλις πολυάν-θρωπός τε κα1 φι/,όχριστος καl ffi,·ομάσflηκε «Μακαριώ

τισσα» πόλις Εκ τi]ς Εκκλησίας τfjς Κ1•ρίας Θεοτόκf!υ λοβοί·σα την δνομα

σίαν. Βαρβαρισftείσα ~έ ή λέξις dντί ΜΗκοριώτισσα Μακρη·ίτζα έκ/,ήflη» 1). 

Έκ τών ά\·ωτέρω παρατηροf>μεν δτι ό βιογράφος1 {}Ηων ,,α Fκχρι

στιανίση τΟ Ονομα ... 7\.fακρινίτσα, άποδείκνυται δτι άγ,οεί τΟ Εκπαλαι αί•

τfjς Ονομα· βεβαίως τα Εγγροcrα {}Q ήγ1·όει Fπίσης άγνοεί xoi τΟ fπi τοϋ 

/ιόφου τfjς ~Επισκοπfjς ναοϋ άνάγλυq:.ον ιfjς Θεοτόκου, έν ψ τΟ δ\'ομα 

Μακριγίτισσα. Φαίνετu.ι δέ εκ τ <Ϊ}ν &ι ωτfρω Οrι ό 'αΟς ti]ς μ ο' i]ς Εσφ 

ζεrο καtf~ τΟν ΙΖΌ αίώνα, δτε συνεtcίχι~η τΟ συνοξdρ ι ον τοί• ό(Jίοι· Γrρα

σίμοι1, δtότι ό Ζωσιμάς Έσφ.γμηiτης άνοφέρει δτι ό 1αΟς ά'ψκοδόμηται 

tij> 1767 ΕΠl τ(()ν aρχαίων >'i>μFλίων '). 

Καl ό lVIΘziθres έξετάσας έν Πηλίφ τους πρεσβι1Η~ρους τών Υατοί

κων lfμαι1εν δτι, κατ~ έπιτόπιον παράδοσιν, δλα τα χωρία τοϋ Πηλίου 

ίδρύδησαν Εν μεταγε1•εστέροις χρόνοις καΙ 1i ήλικία αύτών δέ,. &,·έρχεται 
πέραν τά')ν τριακοσίων έτά'ηι· διΟ καί ούδΕν άρχαίον λείψανοΥ η έΗηνι

κΟν η βυζαντι.ακΟν άνευρίσκεται έν αύτοίς καΙ τοϊς πέριξ. Λέγουσι δέ οί 

χωρικοί, προσftέτει δ Mθziθres, δτι πρότερον αί άκταl τiiς {}αλάσσης μδ

ναι fισαν κατφκημέναι και δ τι τΟ Ορος η το κεκαλυμμένον ύπό δασών. Τού

του παρέχουσιν &πόδειξιν /,ίαν ίσχυράν·· διότι τα Ερείπια &ρχαlων πόλεων 

η συνοικισμών εϋρηνται συνή{}ως έπl τf\ς άκτfίς ποτέ δΕν άνεκαλύψθη 

οVτε ε'lς λίι1ος άρχαίος, οUτε Εν νόμισμα, οVτε μία έπιγροφη fπl tό)ν 

ίιψωμάτων. "Η δημώδης παράδοσις λέγει δτι, o'L πρώτοι οίκισταl τών εί~ 

κοσιτεσσάρων χωρίων τοϋ Βό/,ου, οϊτινες εiχον καταφύγει ιίς τ& δάση καl 

είς τ&ς άποτόμους κλιτϋς τοϋ Πηλίου, δι& να διαφύγωσι την τυραννίαν 

ένΟς δουκΟς Βενεωϋ, f}λitov έξ Εύβοίας. Άναλογίαι τινfς του Ονόματος δπι~ 

1 ) Άκολουθί:α και βίος τοϋ Όσίου πατρΟς 1Ίμών Γερασίμου, τού εν τίϊ κωμοπόλει 

Μακαριωτίσσυ 11 Μακρινίτζτι της Δημητριάδος, νϋν πρ Οτον τύποις έκδοΗείσα φιλο

τίμφ δα;τάνη Γεωργίου Γούσrη, τοϋ εκ Μακρινίτζας εν Ίασίφ 1820 εν τί'j Έλλην. τ;υ

πογραφί~. 
2) Ζωσιμa 'Εσφιγμεvίrου, Ήμερολ. «Φήμη ... , εν Βόλφ 1887, σ. 101). Ύπάρχει καt επι. 

γραφη τού ναοϋ τοϋ 1767 ετους. 
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κυροϋσι ταύτην την &νάμν-ησιV' οϋτως ύπάρχει έν Εύβοί~ χωρίον Μη

λιαίς, ώς έy Πηλίφ. ~Ά;υ .. οι μετανάσται, λέγει &κόμη ή παράδοσις, fιλθον 

πολυάρι{iμοι ~ξ Όi\ρυος καl τών πέριξ τijς Λαμία; 1). 

Κατ& ταϋτα η άvωτέρω έ"τε8είσα Uπόitεσις ήμών δτι οί κάτοικοι τών 

δύο παραλίων μεσαιωνικών ~Αλμυρών καl πολλοl fκ τfις λοιπfiς έπαρχίας 

"Άλμυροϋ καl Λαμίας μετηνάστευσαν είς Πήλιον, ώς τόπον &σφαλfj, έπι~ 

κυροϋται καl UπΟ της έν Πηλίφ σφζομένης τοπικijς παραδόσεως, κατ& τΟν 

MezieΓes. Τοϋτο δε 3a συνέβη κατιi τον Ις' αίώνα κα\ έξης. Πρότε

ρον tM Uπfjρχον 'ίσως έπi τfίς άκτijς, κατ& τοiις πρόποδας τοϋ Ορους, 

άραιότατοι μικροσυνοικισμοί. 

Καl τΟ πάλαι δέ μικραl πολίχναι ύπfίρχον παρα την άκτfιν κατd μiϊ

κος τοίi Πηλίου, ώς ή 'Ιωλκός, ή Νήλεια, η Με8ώvη, ή Κορόπη τα 

ΣπάλαυΒρα καi tj Όλιζών. Άλλιi τiiJ 293 π. Χ. !δρυΒείσης τijς Δημητριά

δος ύπΟ Δημητρίου τοϋ Πολιορκητοϋ, κατα Στtιάβωνα καl Πλούταρχον, 

τα ποίιίσμαtα ταVτα συ'\'(:ρκίσ8ησαν Εν Δημητριάδι, 2) δεν ήρημώίJησαν 

Ομως, διότι κal Επιγραφας μεταγενεστέρας και νομίσματα άνευρίσκομεν 

καl μνημεία (>ωμα'ίκών καl παλαιοχριστιανικών χρόνων. ΠUτε Ομως fιρη

μώ-θ-ησαν τελείως, ώστε κατα τ()'\1 ΙΓ' αίώνα νd είιρίσκωμεν άντ' αύτών 

πολλ&ς μονάς ; Τοϋτο dπιτόπιος Ερευνα {}δ; λύση. 

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ Β'. 

Άνάγλυφον τής Θεοτόκου 

Οξείας 'Επισκέψεως έπι λευκού μαρμάρου έν τφ 

να<$ τής Παναγίας έν Μακρινίτση. 

Έν τij> γυναικωνίτη τοϋ ναοϋ της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Μα

κρινίτσn παρα τijv δυτικfιν {}ύραν είναι έστημένον μέγα άνάγλυφον τfjς 

Θεοτόκου τfjς ~Οξείας ~Επισκέψεως, τεθραυσμένον είς τέσσαρα τεμάχια 

dνισα προσαρμοσθέντα καl συγκολληθ-έντα δια τεχνίτου ύπΟ τών επιτρό

πων τοϋ vαοϋ. το άνάγλυφον είναι σuνδεδεμένον διd σιδηρών στηριγμάΔ 

των πρός τόν ,τοίχον, Ιiχει δε i!ψος 1,70, πλ. U,63, πάχ. 0,13. καl παρί

στησι τfιν Θεοτόκον Εν στάσει δρδίg κατ' ένώπιον δεομέvη1' (oι~ante) 

ώς Πλατυτέραν τών Ούρανών μετ' Εκτεταμένων τι:iη• χειρών. Έν τc'ρ στή· 

1) Α. 11iiziBres, Mθmoiι·e suι· le Pelion et l'Ossa, Paris, 1853, σ. 34.· 
'") 2'τράβ. Θ'. 436. ΠρΒλ. παρ' Όμήρφ. Εl1ιοσiφυλί.ο~ι ΠήλlοΨ διΟ: τό δασώδες τοiί 

Ορους, εvφ νϋν Ο.πεψιλώθη πολλαχού. 
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f:ίι.: :3. Άνά-γλuφον μετ· έπιγραφ1-1ς της Θεοτι)κοu 'Οξείας 'Επισ;ι.έψεως. 

Ν. ΓιαννοποUλου~Αί παρd τήν Δημητρι6.δα Βυtαντιναί μοναί. 

8-ει φέρει Εν δίσκφ έγχ.οίλφ τΟν παίδα 'Ιησοϋν εύλογοϋντα καl κρατοϋντα 

είλητάριον .ι 

Οί φωτοσ!έφανοι (niιnbus) τοϋ 'lησοϋ καl τfις Θεοτόκου είναι εγ

κοιλοι, τών δf: χειρci)ν τη; Θεοτόκου, tl μf:ν δεςι& άπΟ τοϋ καρποϋ καl 

κάτω Εω; 0,70 μιlκου;, ή δf: &ριστερCι &πΟ τfin• τεσσάρων δακτύλων μέ

χρι; Ολίγον κάι:ω τοί:ί άγκώνος είναι τε&ραυσμέναι, &λλCt συνεπληρώ&ησωι 

δια γύψου δπΟ τών επιτρόπων. Έπιγραφη έκατέρω{)εν τfiς κεφα!.ης τfiς 

Θεοτόκου λέγει· 

~1-? 

Ή ΌΞ€ι'Α 

CΚ€ΨιC 

Μ(ήτ)ηρ -- Θ(εο)ίι 

ή ~Οξεία - 'Επί-

σκεψις 

'Εκατέρω8Fν δ€ τfις κεφαλi'jς τοϋ 'Ιησοίi: iC--XC 
'Επί δε τοϋ πλαισίου τοϋ πλαισιοϋντος τΟ &vάyλυφοv καί xαfJ' Οlως 

τας πλειιρcΧς αUτοϋ Uπάρχει έγχάρακτος μακρα έπιγραψiJ F.χουσι1 6)δε: 

"Λ ν ω: « t ΔiσποΊνα ΛιJ.ij(τε)ρJ του Θ(εu)ϋ Λόγου μό~ιοv» ·' Αριστερ<l: 

«Ποσί, ll(J.ναγιιε, κείμε11οJ' πάγφ .. Ρϋσαί με πυρΌς καl. σκότο-υς έζωτέρου 

καl [σ}v[γ]καταρlθ,αησΜ' ο[ς οίδ(ας) τρόποις>;. 

Δεζιd: .τκ. τεφ ώ. υς σ . . οlκέτφ• τΟγ_ [τ]Ο[ν} γρά·ψαnrι. 

την σijJΙ εlκόνα. . . . . .λ[σσω Βασιλικf{; . ... ω α ρ (t) • και ol, CVTO»; 

Κιiτω: «lν ηj μερίδι τfinι δ1ιω στρατεvμάτωJι». 

Ή έπιγραφη είναι Εμμει-ρος f.λεγειαχ1l δυναμένη ν& καταtαχ1'ίfΊ (~>ς 

έξης: 

Ί- Δέσποιγα 1"\fijτερ τοϋ ΘεοV Λόγου μόνου, 

ποσί, ΠάναιΙJΙε, κείμενον πάγφ· 

§ϋσαί με πvρδς καί σκΟτους έξωτέρου 

και συγκαταρίθμησο1ι οlς οlδας τρόποις. 

lν τfj μερίδι τών ('f.ιιω στρατευμάτw1ι. 

. τ κ. τ εφ, ώ. υς σ . ... ς οίκέτηJ• τό1ι . ..• [τ}Ο[1'] γράψωιrα η)1ι σι)1' 

είκόι•α ... λίσσαι Βασιλικip... ωαρω ... και οί cvτo; 

cH δεξια πλευρα τοU πλαισίου εl.vαι άποκεκρουμένη πολλcιχοίi, συμ

πληρωflείσιt διό. γιJψοιΙ, Τούτου ε\•εχεν οί. στίχοι είναι fλλιJη:i.ς μη rιυμ

πληρούμε .. ·οι εύχερώς. 

ςΗ τεχνοτροπία Εν γένει τοϋ αναγλύφου είναι μετρία. το ΕξFργοv δεν 

€ξέχει τοϋ βάθuυς (fond) τοϋ άναγλύφου πλέον η7>ν Ο,ΟlΩ-0,0~0. Αί 

γραμμαl τών πτυχώσεων Εδηλώ-δησαν πολλαχοϋ, lδίως δ' έν τφ χιτώνι, δι' 

&πλώ\ι χαραγών. (Ο δε ξι& γο\·υκλινi]ς είναι μικροσκοπικΌς σχεδόν &ναλό-
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'γως πρΟς τΟ μέγεδος τής Παναγίας, έλλείψει χώρου, κα( τΟ πρόσωπον αύ-

τοϋ εlναι άποτετριμμένον. 

eΩς πρός δε τiιν τεχvοτροπίσv κα-θόλου τό προκείμενον άνάγλuφον εΊ> 

ναι δμοιον τψ Εν τίi άνατολικί} πλευρg ύψηλU τοϋ ναοϋ τijς Κοιμήσεως 

τfι.; Θεοτόκου ΕπL τοϋ λόφου της € Έπισκοπης ~ τοϋ "'Α ν ω Βόλου Βvτεωιχι

σμένφ ιi\•αγλύφφ της Θεοτόκου τfi; Όξ~ίας 'Επισκέψεως (όδηγούσης τΟν παίδα 

Ίησοϋν Ενώπιον κα3ημένου πρεσβύωι,), δημοσιευltέντι ύφ' ήμών έν τψ 

τijς ί'αλλικijς Σχολij; Bulletin de Oorrespondance Hellόniqne (τόμ. 

XLIY, 1920 σελ. 193, εtκ. 7), &; καί τφ &vαγλύφφ τοu 'Αvχαγγέλου Μι-
- χαήλ, τ φ ένcετοιχισμένφ άvωfiι της δυτ. &ύρας Εν τ φ ύπερ 3ύρφ τόϋ έπl τfiς 

βορείου πλευρά; τοϋ αύτοϋ ναοϋ τής Έπισκοπijς "Άνω Βόλου παρεκκλησίου 

(κατU Ζωσιμάν Έσφιγμενίτην δεξαμεvης,) τ φ δημοσιευ6έηι ύφ' ήμών έν τι{\ 

αϋτψ Bnlletin (τόμ. ΧωΥ, 1920, σ. 197, εtκ. 9. πρβλ. καΙ G Millet, 
ΑϋτόΗι σελ. 215 1). 

Ν. Ι. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

1
) Λεπτομερείας τεχνιχάς: τών ιiναγλύφων θά δημοσιεύσωμεν άλλοt~. 

' ' 
' 

ΞΥ ΛΙΝΟΝ ΑΝΤΙΜΗΝΣΙΟΝ 

Μεταβας κατ& τΟ 1912 είς την Μονfιν τοϋ Κύκκου πρΟς σύνταξιν 
τοίί καταλόγου τών έν ·aύτΌ σωζομένων χειρογράφων 1

) Εσχον τi}ν εU
καιρίαν να "ίδω καl τ& έv τfl έκκλησίt.t φυλαττόμενα κειμήλια, όλίγα τΟν 
&ρι3μόν, μετ& τας συνεχείς πυρκα'ίCtς καl δηψσεις, τας Οποίας ύ:rέστη κατα 

καιροUς η Μονή. 
ΜεταξU τών κειμηλίων τούτων ίδιαιτέρας προσοχfiς άξιον είναι ξύ. 

λινον άντιμήνσιον, θρόJιος καλούμενον, τΟ Οποίον φυλάττεται μετ' έξαι
ρετικης εϋλαβείας παρ& τών μοναχών. Μετα πολλfjς δυσκολίας καl κατό 
πιν ϊδιαιτέρας διαταγης τοϋ Πανασιολογιωτάτου (Ηγουμένου Κύκκου Κ
Κλεόπα, παρΟ: τc:tς κατακραυγΟς τών γεροντοτέρών μοναχών, μοl Επετράπη, 
ή Επ' Ολίγην ά>ραν έξαγωγη τοϋ κειμηλίου έκτΟς τfjς Εκκλησίας καl με

λέτη αύτου. 

Τοϋ σπανιωτάτου τούτου- ξυλίνου άντιμηνσίου δίδω ΕνταίΗ}α άπλfjν 

περιγραψf]ν μετ" lχνογραψήματος χάριν τών είδικώς περl την χριστιανι
Κ;Jν &.ρχαιολογίαν Q.σχολουμένων, λυποίψαι δε τ(t μέγιστα, διότι, στερού· 
μενος φωτογραφικijς μηχανi'jς, δεν ήδυνήl!ην να λάβω καΙ φωτογραφ(ην 

τοϋ περιγραφομένου κε1 μ ηλίου. 

Α'. 

Όρl!ογώνιον παραλληλεπ(πεδον ~κ ξύλου (0,60χ0,43χ0,03). 
Πέριξ τοϋ περι-θωρίου τών τεσσάρων πλευρών φέρει την εξηςέπιγραφήν: 

Θυσιαση]ριον θείον και ίερδν τοϋ τελείσθε δι' αύτοϋ τdς θείας ίερουρ

γίας άγιασθεν ύπδ τijς Θείας χάριτος τού Πωιαγίου και ζωαρχικοϋ πνεύ
ματος έχει έξουσίαν τού ίερουργείν έν παντl. τόπφ η']ς δεσποτείας Χριστού 
τοϋ ΘεοV ,}μών καl. ίερουργηfΗν παρά τοϋ Μακαριωτάτου ~Αρχιεπισκόπου 
πάσης Κύπρου καl. Νέας • Ιουστινιανijς κυρίου Νικηφόρου· ποιηθl:.ν καl άφιε

ρωθl:.ν έξ αύτοV είς .τf;ν c Αγtαν μον1)ν Κύκκου lτει Χριστού ΑΧΝ Γ. 

'Εν τψ μέσφ σtαυρΟς μετ& λόγχης καl σπόγγου, φέρων μονογράμματα. 

ΚαL τα μΕν πρΟς τΟ &:νω μέρος τοϋ σταυροU είναι τα γνωστότατα μονο

γράμμητα δηλοuντα: 

1) Νέος "Ελληνομνήμω'\', τ. 10ος σ 201-208 (191 3 
16 
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ι Ν Βι=Ίησοϋς Ναζωραίος Β<ωιλεuς 'Ιουδαίων

ι C Χ C = Ίησοϋς Χριστός. 

Tir. δΕ μονογράμματα τα εκτΟς και εντΟς τριγώνου, τοϋ σχηματιζομέ
νουίδιι:Χ τfiς λόγχης, τοϋ_ σπόγγου καl τfiς όριζοντίας πλευρdς τοϋ σταυ~ 

ροϋ, εαν δρμη{}ώμεv Εκ τών μοvογραμάτων τfiς τρίτης καl τετάρτης σει

ράς, τών καl Ciλλο&εν γνωστών, 1) πρέπει ·να &ναγνωσδώσι χωριστα τα f

κtός: 

ΑΧ .... Χ Π= Άρχ1] Χριστοίi Χριστιανικfjς Πίστεως. 

Η Χ .... Χ ς= Ήμίν Χαρίζει Χάριν Σταυρός. 

ΘΘ .... ΘΘ =Θεοί! Θέα Θείον Θαίiμπ. 

ΤΚ .... fΙΓ=Τόπσς Κρανίου ΠαράδFLσσς Γέγονεν. 

ΚαΙ Β Ό) τ& έντΟς τοϋ τρt)-ώνου: 

Τών δύο έπομέvων σειρών πρώτην φορUν παρουσιαζόμένων, καft~ Ο

σον έγc:Ο τοlιλάχιστσν γνωρίζω, προτείνω μίαν πι&ανην &νάγνωσιν, &.φ1lνω 

δΕ είς τοlις είδικώς. είς τα τοιαϋτα &σχολουμέ\'Ους την τελικfιν &.νάγνωσιν. 

Ε: Υ. Θ(;)€='1<:/,ένης ΥίΟς Θαϋμα (!] Θέαμα); Είδεν (;) 

1) Δελτίον Χριστιαν, Άρχαιολ. ·_Εταιρείας τευχ. Β'. σ. 48-9.- Βυ'ζαντίς, τ. Α'. 

σ. ~32 (1909).- Ζηαίου, Χριστιανικό. Μνημεία Μακεδο,;ίας, σ. 60 (1914). 

Α\. σημειώσεις μου ληφ!tείσαι διό μολυβδίδος φέρουσι το τρίτον μο

νόγραμ~α ολίγον τι &λλοιωδον όπlι τοϊi χρόνου μεταξu Θ καt €. ΤΠ συ· 

ή!tη μονογράμματα εν ι'iλλοις &ντιμηνσίοις είναι τέσσαρα €€€€='Ελένη 

Εvρεν Εϋρημα 'Ελέους (1\ "Ελένης Εϋρεσις "Εβραίων "Ελεγχος). Μ>]πως 

δ τεχνίτης ταϋτα τα τέσσαρα € € € € Επρεπε να χαράξ!l καl Εσφαλε κατ& 

τi]ν χάραξιν; 

€ Ν. Κ € = 'Εν τούτφ Νικ~ Κωσταντίνος Έχ!tροuς 

η 'Εν τούτφ Νίκα, Κωνσταντίνε, Έχftρούς(;) 

φ. Χ= Φώς Χριστοϊi 

φ. Π =Φαίνει Πiiσιν. 

"Εκατέρω!tεν δε τοίi σταuροϊi &ριστερ~ καt δεξι~ επιγραφή: 1) 

Άριστερq: μέν : 
Ο{πος ό άγιώτατος θρόνος ποιηθkν έξ έμοV l{ικηφόρου ~Αρχιεπισκόπου 

και διd: ψυχικfzν σωτηρίαν άφιέρωσα αύτδν είς την άγίαν Μον1)ν τoii J(ύκ

κοv και μέμνησθέ μου διd τΟν Κύριον. 

ΔεξιQ: δΕ : f(αl ε'ϊ τις συλήση αύτΟν 1j tlρη τι έκ τών θείων τούτων λει

ψάνων: ή μετριότης ήμόJν εχει TOJ' dφωρισμένον και κατηραμένον έκ Θεοίι 

Παντοκράτορας: ίνδικτιώνος ς'. 

Κα{t' Ολην δf: την λοιπfιν έπιφάνειαν της πλεuριϊς είναι Εντεδειμένα 

λείψανα ~Αγίων, μετ& τοϋ όνόματος έκάστου &γίου· δι& μικρών γραμμά

των βραχυγραφικώς τι\ ονόματα καταγράφω κατ' &λφαβητικi]ν τάξιν: 

~Α6έρκιος ίααπόστολος, Αίκατερίνη, Άνανίας άπόστολος, ~Ανδρέας άπό

στολος, ~Αντύπας ίερομάρτυς, ~Α(!τεμiiς δ:πόστολος, ~Αρτέμιος μάρτυς, Βα

σiλειος δ μέγας, Γεώργιος μάρτυς (αίμα), Γα6δελαaς μεγαλομάρτυς, Δα

μιανός dνάργυρος, Δημήτριος (αίμα καl παράστα,σις τοϋ cΑγίου), Διονύσιος 

ίερομάρτυς, Δομνίνη, ~Ελευθέριος ίερομάρτυς, 'Έπιφάνιος J(ύπρου, ~ Ερ_:.ιο

γένης, Θέκλα, @εόδωρος Τfρων, Θεόδωρος στρατηλάτης, ~Iaκcb6 ό 'Αλφέου, 

~Ιάκω6ος Πέρσης, 'Ιάσων άπόστολος, ~Jγγάτιος Θεοφόρος, ~Ισαάκιος ίερο

μάρτυς, Ίωάν1-'ης έλε1}μων, ~Ιωάννης ό Χρυσόστομος, Κολυμ6ήθρα του Θεο

λόγου, J(οσμfiς άνάργυρος, Κυριακf] μάρτυς, Λεόντιος <Ελλάδος μάρτυς, 

Λαυρέντιος άρχιδιάκονος, Μάμας, Μαρία ή Μαγδαληνή, Δfαρίνα μάρτυς, 

Μα'ϋρα μάρτυς, Μηνfiς μάρτυς, Μύρων ίερομάρτυς, Νικήτας μάρτvς1 Παντε
λεήμωγ 8.γ., Παρασκευ1) μάρτυς, Πάτρω6ας, Πορφύριος ίερομάρτυς, Πρό

δρομος ό τiμιuς, Ριγήνος, 2;τέφω•ος Πρωτομάρτυς, ΣυμεWν ίερομάρτυς, 

Τιτος άπόατολος, Φίλιππος άπόστολος, Φωτεινf] μάρτυς, Χαριτίνη μάρτυς. 

ΜεταξU τών λειψάνων κάτω\}εν τοίί σταυροίί είναι" έντεflΕιμένη παρά-

1 ) Διωρθώθησαν τό. εtς πγεύματα δρθογQαφικΟ. λάθη 
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στασις 8κrυπος τοϊi 'Αγίου Δημητρίου (0,03ΧΟ,028) επi στρογγύλου ~ρiJ• 
ΙΙρωποϋ λωου μετa τfjς επιγραφfjς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Κρατεί διa μεν τfjς 

δεξιάς δόρυ' διci δΕ τfiς άριστεράς ασπίδα φέρουσαν Εν τ ψ μέσ φ στα~Ιρ.όν. 
'Επίσης παράσταοις 8χτυπος τοϊi Χριστοϋ (0,07ΧΟ, 15) €πi ΕΙ.εφα,·τό

δοντος. Φορεί _ χλαμύδα xal ύψώνει την μ_ Εν δεξιΟν χείρα πρΟς τα άνω, 

δια δΕ τfjς άριστεράς κρατεί σταυρόν. 

Β'. 

'Εκ τfίς Ολης περιγραφfiς χαl δiι ~κ τοίt συνή8ους τύπου τής κα-θιΕρώ
σεως &ντιμηνσίων, πει-&όμε-θα δτι εχομεν πρΟ ήμ<7Jν Εν ξύλινον ('iντιμΊlνσιον 

μοναδικΟν ϊσως έν τίj ΒυζαντινΌ ifαl τfi κατόπιν τέχντι, κα-Β-όσον Ey(O 
τούλάχιστον γνωρίζω. 

Συνή~<tω; τα &ντιμήνσια είναι κατασκευασμένα έξ ύφάσματος καl χρη

σίμcποιοϋνται πρΟς τέλεσιν ιερουργίας, Οπου δfν ,lJπάρχει κα{lηγιασμέ,,η 

dγία Τράπεζα, έξ ού Υ.αl τΟ Ονομα &ντιμήνσιον (άντi+ mensa). '"Ότι 
Ομαις έν άρχαιοτέρg έποχfι έγίνετο χρfίσις τοιούτ<'ον ζυλί,,ων άντιμηνσίων 

διδασκόμε-&α έκ' σχετικοϋ χωρίου τοϋ- Θεοδώρου- Στοι·δ.ίτου 1
) Εν Επιοτο

λαίς Βιβλ: Α'. «El έκκλησία έστίν, έφ' fι ό λειτουργα)'Ι' άναφέρει τΟν αΊρ-ε~ 

l-ικΟν· έχει ··δε ό όρθόδοξος- θυσιαστήριογ καθηγιασμέyον έν σινδό1•ι 1j έν σα

νίGι». Καl Εκ τής μαρl:υρίας δΕ τοίJ Σου'ίδα Εν λ. ά1•τιμίσιον· παρdΡωμαί

οις τράπεζα πρΟ τοV 'δικαστηρίου κεψέ1•η» είκάζομπ δτι ό &ρχικΟς τύπος 

τοϋ· &ντιμηνσίου -3<1 ήτο έκ σανίδοc, Οργότερον δΕ χάριν τfις Εύχολωτέρας 

μεταφορCiς αύτοϋ είς τόπους μακρΟ:ν Εκ·κλησιών )1εψένους, δπου παρίστα

ται άνάγκη να τελεσflfι ίερουργία, καl χάριν τfiς εύκολωτέρας χρήσεως 

αύτοϋ Επεκράτησι::ν ό Εξ Vφάcψαrος: ΠαρΟ· Σύροις 2) "δΕ. σώζοντω τοιαUτα 

ξύλινα άντιμήνσια. 
'" ' - '~ -~ , \" Θοό11ος δΕ καλf.ίtαι το αντψηνσιον τουτο και εν τη αφιερωσει «ουτος 

ό άγι~τατος Θρόνος ποιηθf:ν έξ έμοV Νικηφόροv ~Αρχιεπισκόπου και διd 
ψυχικf]γ σωτηρίαν δ.φιέρωσα αύτΟν ε-lς τf]ν ~ Αγίαν Μονf]ν τοV Κύκκοv» 3) 

και έν τφ- Κτητορικψ της Μονής « "Αφή11ω 11d λέγω τdς εύρισκομέγας 
θαυ ματούργοVς εlκόγας. . . . και άλλα &για λείψω•α καί μάλιστα τΟ1ι έν τijJ 

Κύκκφ"Αγιον Θρό.γον lκ σαγίδος Οντα Εχογ lν έαvτijJ lντέχγως μέρη cΑγίω1ι 

λειψάνων πολύ_τιμα, ώς μεμαρτυρημέ11α καl εύωδίd.ς πλήρη», 4
) ·διότι &ντι-

') Patrolog. Gr. Migne τ. 99ος φ. 1056 
2) Dictionary of Christians Antiquities σ. 92. 
8) 'ΙδΒ άνωτέρω σ. 243. 
4 ) Περιγραφiι της Μονi'jς τοϋ Κύκκου σ. 46 έκδ. 18L7. 
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κα&ιστ(7· την Άγίαv Τράπεζαι•, f]nς καl Θρόνος καλείται κατU. ΣuμεΟ1ν 

Θεσσαλ'οvίκη;, <Περi taϊi llείου ναοϊi» σ. 109 κεφ. 98. (Α'ΧΠΓ'.) 

Ή &ε ΕντΟς του ξυλί\•Οu _dvημηνσίου εv&εσις dγί(?V λειψά\'ων Εξηγεί· 

ται Εκ τ,ης σχέσεως του &\•tιμηνσίου πρ-Ος τf]ν ~Αγίαν Τράιτεζαν, κατΟ: 

τόν έγχαινιασμόν τfίς όποίας, καl την συγχρόνως γινομέν1]ν - κα&ιέρωσι'' 
&ντιμηvσίων, 1'Jπάρχει σuνιl&εια να 8\•αιτο&έrωσιν Εντός τfίς ~Αγίας Τρα· 

πέζης λείψανα dγίωv. Παράβαλε σχετικα χωρία του Δουχαγγίου εν ·λ. d1ιτι

μήνσιον: «προσdyομένων τών λειψάνων καi έμβαλλο μέν-ων τtl κηρομαστ"ίztι· 

έπιχέει τούτοις ό άρχιερεU; μυρον· καl ΕνΟέμενος αύτι~ Ο:rτισnεν του Uνrι.' 

μηνtϊίοu, έν τίJ -έrοιμασ&είσυ -&ιΊκιι &σφαλισά-μενος χαλf:Ος είίχεται nlν εl.•~ 

χήη. Ε~χολόγ. 

Είναι δΕ τΟ &ντιμήσιον τοίiτο, ώς δ1ς Εν ταίς Επιγραφαίς καl της κα

{},ερώσεως καl άφιερώσεως r(ναφέρεται~ άφιέρωμα: rοϋ 'Αρχιεπισκόπου 

Κύπρου Νικηφόρου πρι)ς τ1lν Μον1lν τοU Κύκκου, τfjς Οποίας διετέλεσεν 

ήγούμενος πρό τ-ϊjς εl.ς τΟν ΆρχιεπισκοπικΟν fiρόνον άναβάσεώς του, ώς 

έv τΌ ΠεριγραφΌ' τijς Μονης (σ. 51) αναφέρεται· «ΤοΓηο τοίνυν τΟ πάλαι 

διάσημον, (ιl Μον11 τι'ί>ν CΙερέων καλουμένη) διαφθάρΕν και έρημωθέν, 

έγένετο μετόχιοJ' ~ου Ι(1Jκκου κα~ J.νοικοδομ:τ]θη παρά τt1ιος Νικηψ6ρου, 

~ΙΙγουμέJιου έπιγραφοΊιένου J(ύκκου καt .ι._'Wονijς, δστις- καl ~Αρχιεπίσκοπος 
έχρημάτισε f(ύπρου ϋστερον». 

CO αύτΟς &ρχιεπίσκΟπος Νικηφόρος έφρόνησε κπτι! τi]'ν Εν Κωνjπό

λει διαμονiιν του, δπως Εκδο11fι c1νανέωσις τοίί σιγιλλιώδbυς )~ράμματος 

τijς &ναγvωρίσεως τfiς Movfiς ώς σταυροπηγια:{ij;. «καθd και τd συvοδικd 

μαρτυροVσι γράμματα, γενόμεγα κατd τΟ χιλιοστΟJ' έξακόαιΟστΟν έGδΟμηκο~ 

στΟν δεύτερον lτος τΟ σωr1}ριογ, έν φ τρείς περιέχονται Πατριά(jχαι, δ Κω1'στω'

τινουπόλεως Διο1ιύιrιος, δ ~ΑΗιοχείας lν-.-εόφυτος, καl ό ~Ιεροσολύμων Δοσί

θεος, π~ρόντες κατd Οείαν οlκονομίαν τότε έν f(ωψ}πόλει, δτε παρijν καi 
ό ~Αρχιεπίσκοπος J(ύπρου Νικηφόρός». 1) 

Ή δε χρονολογία τijς χαllιερώσεω; Α' Χ ΝΓ (1653) διορllώνει τον 

Hackett, δστις &έτει τΟν Νικηφόρον ('0ς Άρχιεπίσκοπον Κύπρου άπΟ τοϋ 

1660-1673, εvφ χατι) την επιγραφijv κατa το 1653 Ιμο !jδη 'Αρχιε

πίσκοπος Κύπρου. 

Τοιοϋτον τΟ περιγραφΕν ξύλινον dντιμήνσιον· πόσον δf πολύτιμον 

ε&εώρει τΟ άφιέρωμά του ό Νικηφόρος Εξηγοϋσιν αί βαρείαι Γiραl καl 

&φορισμοί, τσUς όποίnυς Εκτοξεύει κατα παντός, Οστις fiΒελε dυλήσει τι 
τών {}ε ίων λειψάνων. 

1
) Περιγραφ1'ι της Μονης ταίί Κύκκου σ. 49. τι~ αι'JΊ:ά εν σ. 8Τκαl 100.-ΠΒ. καl 

Hackett, Hist,ory of tlιe orthodox,Clιurch of Cypι·us, ·-p;, 2Ό8, 2liJ,.-13, ~37, :606 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙ.Σ ΤΟΥ ΚΑΤΆΛΟΓΟΥ 

ΤΩΝ ΗΓΟΥΜRΝΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ 

"Ο Hackett &, τiρ &ξιολογιωτάτφ α\Jτοϋ Ι!ργφ History of the 
orthodox cl1UI'Ch of Cyprus p. 345 παραθέιει καΙ κατάλογον τών 
·Ηγουμένων της Μονής τοϋ Κύκκου 1 κατ' &ναχοίνωσιν τοϋ τότε "Ηγου
μένου τi}ς Μονf1ς Γερασίμου. Έπειδη κατ& την όλιγοήμερον έν Κύκκφ 
διι:ιμον1lν μου πρΟς σύνταξιν τοίι καταλόγου τών χειρογράφων της Μο
νής ετυχε να σημειώσω Ονόματα "Ηγουμένων έν κειμηλίοις1 έπιγραφαίς 
κ.,ι &ν τjj Περιγραφjj τijς Μονijς τοϋ Κύκκου μη περιλαμβανόμcνα &ν τiρ 
καταλόγφ τοϋ Hacl{ett, τινd δε τών έν τψ καταλόγφ fχοντα άνιίγκην 
διορ3ώσεως, δια :οϋtο άναλαμβάνω να δημοσιεύσω τδς σημειώσεις μου 
ταύτας, αίτινες δύνανται να χρησιμεύσωσιν είς τΟν βουλόμενον νό. συντάξιι 

πληρέστερον κατάλογον τόη· Ήγουμένων τfiv Moνfjc;. 

Ό παριΙ Haclcett κατάλογο; /!χει ώς έξης: 1) Ήσαtας 1081-1118. 
2) Συμεών 1542. 3) Μελέτιος 1700. 4) Σωφρ6νιος 1700-1736. 5) Παρ 
θένιος 1745-1776. 6) Μελέτιος 1776-1818. 7) Ίωσfιφ 1818-1821· 
8) Χαράλαμπος 1921- 1822. 9) Σωφρ6,•ιος 1822-1827. 10) Νε6φυτος 
1827-181->Q. 11! Σωφρ6νιος 1860-1890 καΙ 12) Γεράσιμος. Εiς τον 
κατάλογον τοϋτον έrι:ιφέρω τας έξfjς συμπληρώσfις. 

1) Ήσαίας (; ;). Είναι λίαν &πίΗανο-ν, Οτι ό &σχητης 'ΗσαLας έγέ· 

''ε το καl Ή γούμενος της Μονfjς. ΤΟ κτητορικΟν τfiς Μονfίς, τΟ όποίον &να· 

φέρει έκτεταμέvως τα τfjς σίκοδομfις της Μονiϊς ύπΟ τσϋ Ήσαtου, κάμνει 

μνείαν καl περl τοϋ πρώτου 'Ηγουμένου τfiς Μονfjς. « Είς ταϋτα Εντρομος 

γενόμενος δ βασι),ε!Jς ('Αλέξιος δ Κομνηvος) εξηγέρθη τοϋ ϋπνου !iμφοβος, 

καl εύ8lις έπρόσταξε τοίς περί αύτΟν εύτρεπίσαι τΟ βασιλικΟν πλοίον, είς 

τό όποίον μετΠ πάσης τιμfjς την Άγίαν εϊκόνα, έκόντι &κοντι 8υμψ καl 

εύλα6ή τινα cΙρομό1'αχον διd J(αθηγούμενον, ώς λέγουσι, χρήματά τε ίκα

νι:Χ πρΟς οίχοδομην τοϋ ΝαοV, απέστειλε πάντα πρΟς τΟν τότε Δοϋκα τfiς 

Κύπρου, προστάζων αύτψ διό: γράμματος fγχειρίσαι ταϋτα τiρ μοναχψ 

ΉσαL~, τψ &σκουμένφ κατό: τΟ Ορος Κύκκου» .... 1
) 

Καί κατωτέρω εν τfi αίιτfι . σελ. « co δf Ήσα'ίας λαβι:Ον αύτfιν (την 

είκόνα) εύλαβώς παρ& τοϋ ΔοuχΟς καl τα tf.λλα πάντα, ώς δ βασιλεlις Εκέ-

1) Περιγραφη τής Μονής τοϋ Κύκκου σ. 44 Εκδ. 1817. 

,;; 
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λευσεv, Ί}ρξατο κόπrειν τΟ Ορος καί κτίζει ν έν αϋτψ ΝαΟν μέγαν, είς Ονομα 

τής Θεο1f9κου, Εν ψ καl την σεπτΥJν είκόνα &πέ&ετο~ καl κελλία Ετι πρΟς 

άνάπαυσιV"j,..τών Μοναχών1 άπερ καΙ τελέσας καl ~ ΗγοVμενον έν τfi Moνfj 

καταση]σας καl τυπικΟν έν αίιtαίς διαταξάμενος» ... 
'Ε ... ~ I I .ο.• 1)" ''Α''ξ 'Κ ' κ των ανωτερω χωριων μανuανομεν στι ο ~~.ε ιος ο ομνηνος 

μετ& της είκόνος &πέσtειλε ακαl εϋλαβfι τι να elερομόναχον, δια Κα&ηγού-
e ~ 1 

' 2) u e ~ ' 'Η • ' 'Η ' μενον, ως ~~.εγουσι» και οτι ο ασκι1της σαιας κατεστησεν γουμενον 

έν τΌ ΜονΌ οϋχl έαυτό,,, &λλr'ι (f.λλον τιν& &γνώστου Ονόματος, πι3ανώς, 

κ~τ& τΟ κτητορικόν, τΟν συνοδεύσαντα τfιν είκόνα κληρικόν. . 

2) Λσυκίϊς (;) περl το 1365. Ώς πιilαvος μόνον δύναται να συγκc:

ταλεχθjj και oi'Jτoc, άναφερόμενος έν τ!i Περιγραφιί τfίς Μονfίς (σ. 53) 

ώς άνοικοδομήσας ταύτην μετ& τΟν πρώτον έμπρησμΟν τΥjς Μονfjς έπι~ 

συμβάντα κατ& τΟ 1365, εχων ώς ·συμβοη&Ον τΟν μοναχΟν Συμεώνα. «Ταϋτα 

&κουσftέντα (τCι τοϋ έμπρησμοίi) είς τΟν κρατοίίντα τότε τrjς Νήσου κα

λούμενον Ρεπιερ Ντελαζανfα (Πiτρος Α'.) ... ή θέλησε τοϋ &νοικοδομijσαι 

την Μονfιν δι' εϋλάβειαν.- ... συγκατανεύσαντος δΕ είς τούτο τοϋ &νδρΟς 

αύτfjζ, fιν ό λόγσς Εργον εύ{}Uς καl χρήματα έδό{}ησαν ίκανcΧ τοίς Μοναχοίς, 

ών &ρχηγος 1Jv τότε Λουκίϊς 'Ιερομόναχος, καΙ Συμεrον Μοναχός». Το 

κτητορικΟν Ονομάζει .τΟν Λουκdν άπλώς &ρχηγΟν καt οίιχl (Ηγούμενονι 

διr) τοϋτο έδίσrασα ν& τΟν κατατάξω μεταξU t(ί>ν eΗγουμένων τfiς Μο

νfίς. ΜεταξU δΕ τών δύο &ναφερομένων έν τfι Ολίγον &σαφεί φράσει «ών 

άρχηγΟς f;ν τότε Λουκάς e Ιερομόναχος καl ΣυμεWν ΜοναχΟς» προτιμώ τόν 

πρώτον, τΟν Λουκαν, ώς κ~τέχονtα την άνωτάτην &ρχήν, καl διότι ή φρ. 

τίθεται έν τ(ρ έν. &ρ. ·«ών άρχηγΟ; fιν τότε Λουκάς», καl διότι δύο &ρχη· 

γοUς δΕν είναι δυνατΟν νά παραδεχθ-Wμεν έν tfj διαχειρίσει της αύτiiς 

Εξουσίας. 'Ό δεύτερος, δ Συμεών, {}ό κατείχε itέσιν ·ύπαρχηγοίί, βοηθοϋ έν τfi 

διαχειρfσει τijς Μονijς. (Πβ. καl σ. 73 τijς Περιγραφής τijς Μονijς τοϋ Κύκ

κου). 

3) Συμεrοv περl το 1542 καtιΙ τ!] ν Περιγραφι]ν τijς Μονfjς σ. 53: 
«Άλλα· καl ή οΙκοδομή ... &πασα διεφ\Jάρη, ήγουμενεύοντός τότε Συμεώ· 

ν ο ς Υερομονάχου. Κατ& τΟ χιλιοστΟν π εν τακ ο .ηοστΟν τεσσαρακοστΟν δεύτε

ρον Ετος άπΩ Χριστοϋ φκοδομή\Jη Ο ναός.» Καί εν σ. 73. « 1 ΑλλCι καl 

α'i)θις κατιΧ τοUς χιλίους πεντακοσίο~υς τεσσαράκοντα δύο, πυρπολη{}εϊσα 

δεύτερον ή Μονή,, άνοικοδομή{}η ταπεινώς ύπΟ τοϋ τότε ήγουμενεύοντος 

Συμεών. 

4) Γeηγόeιος πΡρl το 1576 κατ?ι την Περιγραφι]ν τijς Μονi'jς σ. 48: 
« Μετα την τών Έ-3νικ~)V (τι't)ν Τούρκων) έπικράτειαν, έ'ξ Ετη παρfiλ8ον 

καi Εκnσμή·3η ή ~Αγία είκι:δν, <Ηγουμεvεύοντος τότε Γρηγορίου». Καl" έν 
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Επιγραφfι (τοϋ 1795) έπl τi'jς είκόνσς της Παναγίας τσϋ Κύκκου έπανα· 

λαμβάνονται τι); αlιτά: 

Κοσμ>ίθη μεν πάλαι Γρηγορ>) Ήγουμένφ Α' ΦΟΞ 

νiίν δS κοσμήτ~ ώς όρdται _Λfελετίφ 

τijς ai!τijς Μον1)ς lλαχίστω Καθηγένη ΑΎ y Ε 
(Περl Μελετίου L. κατωτέρω όπ' άρ. 11). 
5) Νικηφόρος περi τa μέσα τijς 17ης εχατ. προ τijς εlς τον 'Αρχιε

πισκοπικΟν 8-ρόνον &ναβάσεως αUτοίί κατα την Περιγραφήν τής Μονfiς 

τοϋ Κύκκσύ σ. 51 : «Τοϋτο τοίνυν τΟ πάλαι διάσημον Μοναστήριον, (ή 

Μοvη τώv clερέων) διαφ3αρΕν καl έρημω\Jέν, Εγένετο μετόχων τοϋ Κύκ

κου καΙ: άνοικοδομtlι~η παρά τινος Νικηφόρου 'Ή γουμένοu έπιγραφομένου 

Κύκκου, καl Movijς, Οστις καl ~Αρχιεπίσκοπος έχρημάτισε Κύπρου ϋστερον». 

Ώς άρχιεπίσwπος Κύπρου Εφρόντισε κατ& -cO 1672 δπως &νανεωftfι τΟ 

σιγίλλιον τijς άναγνωρίσεως τijς Μον,ίjς ώς σταυροπηγιαχijς. Πβ. Περιγι,α

φi)ν τijς Μονijς σ. 49 καl σ. 87 (χ. &.) Γράμμα Πατριαρχικον Συνοδι

κον» τοϋ 1672. (Πβ. χαl Hackett p. 208,212-3 337 κ. &.). Ό Νικη

φόρος ώς άρχιεπίσκοπος άφιέρωσεν εLς τi]ν Movηv τοί3 Κύκχου τό άναι

τέρω περιγραφΕ:ν ξύλινω• άντιμ1]νσιον. 

6) Ίωαvνlκιος περi το 1710 εν επιγραφfi 1πi κειμηλίου τijς Μονijς, τοϋ 

Σταυροv τijς Μαύρης λεγομένου. (Βάσ. 0,145, κάθετ. πλ. 0,46, δριζοντ. 

0,24). ςΔιd συνδρομής τοϋ πανοσιωτάτου άγίου καθηγοvμένου ~Ιωαvικίοv 

1710 'Απριλίου 20>. 
Δι' έξόδου καl δαπάνης 

λου, Άlωάνη, Παλεο(λ6γου), 

[(ωντέων, Μαμωνέω-ιι, Χρησάνθοιι, Μπενηζή

' Δημητράκη διd ψηχηκίντους CO (σωτηρίαν). 

Έπl τοϋ σrαυροϋ λεπτόταται χαλijς τέχνης ξυλογλυφίαι παριστώσαι 

ΕπΊ τfjς μιιiς πλευ(!άς: τΟν Εϋαγγελισμόν, την Βάπτισιν~ την Γέννησιν τοίι Χρι

crτσϋ, τfιν Ύ παπαντήv, την Μεταμόρφωσιν, την 'Έγερση· τοϋ Λαζάρου και 

επl τijς έτέρας πλευρdς: την Κοίμησιν~ την Σταύρωση', την Άνάληψιν, την 

Άνάστασιν, την Πεντηκοστήν, την Βα·ίοφόρον. 

7) Μελέηος Α: η Β' ; εν τfi Περιγραφfi ·τiiς Μονijς τοϋ Κύχχου σ. 

53. «'Επει'Sη τα πρΟς 'ΑνατολΟ:ς καl Hl χατα τό Νότειον μέρος εύρισκό. 

μενα νϋν Κελλία~ ψκοδομή3ησαν παριΧ τοϋ άειμνήστου ~Ηγουμένου Με~ 

λετίου, κaτα τ-0 χιλιοσrΟv έπτακοσι.οστΟν Σωτήριον Ετος και έπέκεινα. Ή 

δΕ μεγάλη φιχινομέvη στέρνα, Εγένετ;ο παρα τοϋ μετ' αίηΟν ήγουμενεtJσαν

τος Μακαρίου Σωφρονίου». 

- 'ΕJtροτίμησα να &έσω τΟν Μελέηον μετα τΟν Ίωαννίκιοv 1) διότι τΟ 

κτητορικΟν Ενπλά'Jς αορίστως Ηέτει ιijv χρονολογίαν τοίJ Μελετίου δια τΟ 

ιηρογγύλον τοϋ &ριΟμοϋ κατιl: τΟ 17tJO καi 8πέκεη•α, τΟ όποίοv έπέκεινα 
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δύναται' να σημαίνη τCtς πρώtας δεκαετηρίδας τοϋ 1700 καl 2) χαl κυριώ
τατον, ~ιότι τΟ χτητσρικΟν τΟν τοπ:οθ-ετεί πρΟ τοϋ Σωφρονίου, τοϋ Οποίου 

Εχομεv επίσημον την ΧQΟ\1Ολογίαν έν τίj έπιγραφfι τfjς Στέρνας τοίi 1734, 
. ' 'δ' ~ I ' 'Ε δ' λ ' ' ' ' Q_Ι περι ης ι ε αμεσω; καtωτερω. Jtει η οιποv το μεν κτητορικον υετRι 

τΟν Μελέτιον πρΟ τοϋ Σωφρονίου, κατCt δΕ: τΟ 1710, ώς εϊδομεν άνωτέρω 

(άρ. 6) ήγούμενος ητο δ ~Ιωαννίκιος, διCt τοϋτο €προτίμησα νΟ: θέσω τΟν 

Μελέrιον μεταξiι ~Ιωαννικίου καl Σωφρονίου. 

8) Σωφeόνιος περi το 1734: 'Αναφέρεται &ν τfi επιγραφjj τfjς Στέρνας 

ολίγον &πεχούσης τοϋ Ναοϋ. Ή 1πιγραφ>1 (1.07Χ0,20χΟ,85) εχει Ο~tω." 

~Εγένετο αϋτη 1] φύλαζις τοϋ ϋδατος έν τοίς χρόνσις τού Πανοσιωτάτου 

Καθηγσυμένου Κυρίου Σωφρονίου έτος ΧΥ ΑΨΛΔ' 'όκτωfJρίω κς~. 
Χριστόδουλος lJfοναχΟς μtστωρ. 

"Ανα>-~εν δ' ' ' - ' ΙCjxc 'ΨΛΕ υ ε επι του τοιχου ~"\. · 
NljKA 

Ta αfna αναφέρει καl ή Περιγραφη τijς Μονijς σ. 53. 54 με έσφαλ· 

μένη ν δμως χρονολογίαν 17 45 άντi 1735. "'Η δε μεγάλη φαινομένη 
Στέρνα εγένετο παρΟ: τοϋ μετ' αύτΟν (τΟν Μελέτιον) ήγουμενεύσαντσς 

Μακαρίου Σωφρονίου, έπιστατοίiντος Εν τούτοις πdσι καl τοϋ μαχαρίτου 
') χ δ 'λ I - I _Q. Ι \ ~j: σκευοφυ ,ακος ριστο ου ου, παντων τε των πατερων μοχυουντων και ε~αι-

ρέτως τοίi μαfστορος Χριστοδούλου, χατα τΟ χιλιοστΌν έπταχοσιοστΟν 
τεσσαρακοστΟν πέμπτον ετσς~ δτε προεστάτευε τflς Μονfjς δ οlκονόμος 

Παρ~ένιος "Ιερομόναχος». Kαnl ταϋτα δ Σωφρόνιος ούχl &τrΟ τοϋ 1700 

ήγούμενος &λλΟ: περl την 3 δεκαετηρίδα τοϋ 18ου αίώνος. 

9) Παeθένιος: Ouχl ii.πo τοϋ 17451) (γρ. 1735) ήγούμενος ως παρU. 
Haclrett φέρεται, &λλΟ: πολV άργότερα μετα τ1)ν &ποπεράτωσιν τijc: &νοι· 

κοδομήσεως (τij) 1755) τijς Μονfiς, καείσης (τij) 1751), ως σαφόΊς ιiναφέ

ρεται Εν τοίς έπομένοις χωρίοις της Περιγραφής. Kαfl' Ολον δΕ τΟ πρΟ 

τfjς &νοικοδομήσεως τijς Μονfiς διάστημα (1735-1755) διετέλει ώς οlκο

κονόμος καl προστάτης τijς Μονijς. Πβ. το &νωτέρω χωρ. τijς Περιγραφής 

(σ. 53-4). το πραγματευόμενον περl Σωφρο,ίου (&ρ. 8). «Η δε μεγάλη 

στέρνα εγέντο παρα τοίi μέτ~ αUτΟν i)γουμενεύσανrος Σωφρονίου .... δtε 

προεστάτευε τfίς Movflς δ οL"tονόμος Παρ&ένιος 'Ιερομόναχος». ΚαΙ Εν σ. 

57 της Περιγραφijς: <<Κατ: α τΟ χιλιοσtΟν έπτακοσιοστ;Ον πεντηκοστΟν πρώ~ 

τον Ετος άπΟ Θεογωνίας, χατα τΟν μηνα Νοέμβριον, έπυρπολή{}η Ύ}δη 

τρίτον ή ΊερΟ: atτη Μονfι Εξ όλοκλήροu~ δμοϋ μετα τfjς 'Εκκλησίας, πρω-

--------

1) Πβ. τά άνωτέρω Επt Ήγουμένuυ Σωφρονίου (&ρ. 8) λεχθέντα, καθ' ή χρονοο 

λογία της Περιγραφfις 1745 πρέπει ν&. διορθωθfι εtς 1735. 
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στατεύοντος τοϋ ά\•ωftεν ο1κονόμου Κiιρ Παρitε1·ίου». Καl κατωτέρω: 
«Κατd: δΕ τΟ χιλιοσrΟν έπταχοσιοστΟν πεντηκοστΟν πέμπτον ετοc άνοιχο· 

' .. 
δομιSη α.Ο&ις δι('ι προστασιών της Θεομήτορος, παρd: τοU αύτοϋ Οίκονό-
μου, ύπομείναντος τοϋ &.οιδίμου {t/ιίψεις καl στενοχωρίας». Καί τέλος έν 
σ. 59 « ... κuί Ετελείωσεν (ό Παρ-θ-ένιος) αύτΟ τΟ ι<}εάρεστον Εργον, καl 
ά~ήγειρε τΟν οϋτω περιφc:νη Ναόν, καl &παντα τα περικαλλή Κτίρια, τα 
νυν έν τfi •Αγία I\iol'ίj όψ6μενα, Ουτις καl μετd τήν οίκοδομ1)ν "Ηγούμε
γος iχρημάτισε». Άπέ-θ-ανε δΕ τψ 1776. 

~ο Παρ8ένιος άναγράφεται καl Εν Επιγραφίj δεξιg τψ είσερχομένφ 
ε\ς το Συνοδrκον (Τόξον διάμ, 0,98, &κτlς ΟΑ9, uψoc U,6α 'Η έπι-
γραφl] έπl τραπεζί~υ 0,7βχ0,62χ 0,36). . 

Ή Επιγραφ1l πρέπει να &ναγvωσ-θ-fi Εν έλεγειακοίς στίχΟίς. 
Κάλλος 1 δ είσοράεις ΨVν τΓjσδε 1\.fοηjς έπ(, πρώτον 

1jγαγε1' αν ζfjλος και πόνος ίδμοσύνης. 

Του γdρ l!τους χιλιοστού καl έπτακοαιοστοV 

πεντηκοστού καl πρώτου άωρί ποθε1ι, 

5 πVρ έξαφθS1ι · έκαυσε γα(ψ περίοικά τε πάγτα, 

σωθέJΙτων πατέρων θεσπεσίzz χάριτι, 

είκόνος εVαγέος Θεομήτορος, fj11 γε φέροντες 

qJκησαν πρώτον Βασιλι.κ'Ι)ν διεrές· 

εlτα JJfoγf;ν "Αγίαγ ένιαυτδν καl μετd τοVτο1ι, 

10 πάγτα καλώς α{;Θις δείματο "Ιlγούμεγος, Πάρθένιος lJ 
ΛΤfιν δ' έπικοσμήσας ό ταπεινΟς Μελέτιος. 

Περl ΠαρSενίου ίδf: καl δσα ό διαδεχ-θ-ε1ς αύτΟν &νεψιός του Μελέ
τιος γράφει έv άρχίj τijς Περιγραφής (της γ'. έκδ. J 817) σ, 12-13 περl 
τών μεγάλων κόπων, τοUς όποίοuς χατέβαλεν δ 8είός του πρΟς &νοικοδό
μησιν καl έξωρα'ίσμΟν της Μονfjς. 

10) Μελέτιος Γ'. (1776-1818). α) 'Εν επιγραφfi τijς Νοτίας Πύ
λης τfjς Πάφου λεγομένης, ('Γε&λασμένον τόξον- διάμ. 1,45, άκτ, Ο, 83, 
ϋψ. Ο, ~4. Έπιγρ, Τραπέζ, Ο, 87 χ Ο, 66 χ 0,43), Άνω3εν lj χρονολ. 

ΑΨΠΚ. "Η' έπιγραφη αϋτη ώςκαlα1 β') καl στ') aναγνωστέαιέv τριμέ
τροις lαμβικοίς σιίχοις. 

c Ορijς, θεατά, τδ11 σεπτδν δόμογ τόνδε, 

φέριστον, λαμπρόν, ώραϊον έγ τφ κάλλει. 

Σπουδzj, δαπά11n του οίκτροV 1\.fελετίου, 

1
) 'Εν τQΊ lΟφ στ. ή λ. Παρθένιος πλεονάζει· πιθανώς προσθήκη τοϋ μετ' α~τΟν 

ήγουμενεύσαντος Μελετίο\1. 

j 

ι 
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Προϊσταμένου njς ένθάδε Jl,{oνtjς τε 

I τ1-7ς Θεοτόκου και Παρθένου lΙΙαρίας, 
r, 

θ ' , δ' 'θ ~υρl τεφρω εις cρκο ομηται αυ ις, 
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κάλJ,ει καl μ1]κει ύπερτερών τοV πάλαι, 
φπερ Κύριος ό vίΟς αύη'jς δώσει , 
μισθΟν τών πό1ιων καl συνδρομητών τουτου, 

έπουράνιον δόμον είς κατοικίαν. 
' - ' ' - Εtκόνος της Παναγίας (1785) 

β) 'Εν Επιγραφfι έπι του κατω μερους της 

' ' J.' c Υψιμέδων, κυδιστος, παμφαης .ογος 

1jκεν εlς κόσμον πρΟς πατρός, Wσπερ θρόνος 
έτέθη μήτηρ άγ1ιη ltfαρία κόρη. 

, ' λ ' ' έμψυχος πασών εκι.ε εγμενη μονη. 

5 c Ως οiΊσα τοίνυν άγλαόμορφος θώκος, 
καθέδρα χρυσij προφητικός τε πόκος ι 

δέξαι προσηνώς, ώ Θεοτόκε, θρό11ον, 
I ~ f f 

()γ χεlρ έκ δρυος εσκευασε τεκτοvων 

δι' έμοV οίκτροV δούλου σου ]fελετίου, 
' " ~ ~ '~ β' 10 0 {, μ1ιησθείης νVν κ αν εν τφ τε ,ει ιου. 

ΠFρας δ' εί?.ηφεγ Ογδοηκοστi{) πέμπφ 

πρΟς χιλιοστφ l!τει και έπτακοσίφ. 
' τη-ς Εtκόνος της Παναγίας: 

γ) 'Εν Επιγραφίι Επt τοϋ δεξιοϋ παραστατου 
δ , ~ Μελετίου και 

Μν1]σθητι, Δέσποι11α, κ'άμοV τοV ταπει11οV ου .ου σου. 

τής iερaς σου !Jfoνijς έλαχίστου Καθηγέτου Α ,ψ Π Ζ. 
~ ' - Π γιαc την όποίαν καί &ναι-

δ) 'Εν έπιγραφ'fι Επl τfίς εικονος της 'πνα ~ _, , , 
τέρω εσημείωσα εν τiρ κεφ. περ\ Γρηγοριου (υπ αρ. 4ι. 

J..τυν δΕ: κοσμfjτ' ώς όρfiται Μελετίφ 

τijς αvτijς Μονής έλαχίστω Καθηγέτη, ~ Ψy6. ' Γ'. 1813 
ε) 'Εν έπιγραφfι έπl Εύαγγελίου φέρουση το ο:ομα ~ε:.ετιου ' 
στ) Της α~της τu προηγουμένη χρονολογία; ειναι η επιγραφη δεξιq: 

τiρ ε\σερχομένφ ε(ς τον Ναον (Διαμεψ 1,44, υψ 0,85). 
~Εν χιλιοστφ ετει κ' όκτακοσίφ 

1 , , Ι tT λ'ω 
δεκατφ τριτφ, εγ μηη .ι ου _ι., 

ήμέρq Τρίτη κ' όγδόη τοV παρόντος, 
τρίτη φυλακfι τfjς νυκτός άποφράδος 

5 συνέβη τρίτον 1) έμπρησμος πάνυ μέγας 

• - ' ' ' ' ' - • • στών διότι. ν Δkν πρόκειται περl τρfωυ εμπρησμου, αλλα περι τεταρτοv εκ τω\: Ύ'r: , 
ώς μανθ~νομεν έκ της Περιγραφής τfις Μονfις, μέχρι τοϋ 1751 έχομεν τρείς εμπρησμους 



252 Χρ. Παντελίδου~ Συμπλήρωσις καταλόγου ήγοuμένων μονης Η:ύr.κου. 

ταύτης ηjς 1lfω•ijς ύπέρτερος τώ1' πάλαι· 

ού γdρ δ.φ{jκεν ά6λα(ff;ς Cf.πρηστόν τε 

έκτΟς τεμένους ίεροV καl τών έJΙδον 

καl τrVν πατέρων θεσπεαίη προνοίq,. 

10 'Έπειτα πάλιν δυνάμει τijς Παρθένου 

ljκεν εlς τοϋτο κάλλος, ώς νϋν όρiiται. 

Άλλ', (J) Παρθένε, ίκεσίας σών δούλων 

προσφερόμενας σqJ τεμένει προσδέχου 

και δίδ' εύσπλάχνως έκάστcρ τΟ συμφέρον. 

15 Τοvς προσκυ>'ητdς Σής πανσέπτου εlκ6νος 

ρύου πειρασμών, παντοίων τε κινδύνων, 

έζαιρέτως δΕ η}ν .Σην ltfoν1]ν, Κυρία, 
'' ~ 3-~\ , ' , 

και τους εν αυτn αει σκεπε και φρουρει. 

ΔΟς δε Σην χάριν έχοιεν διd Οίου 

20 προϊσταμένω, ύπηκόοις καl πiiσιν. 

ΑΜΗΝ 

'Εν δ€ τfί Περιγραφfί (σ. 101) έν τiρ Σιγιλλfφ τοϋ 1815 «καl α'ίτων 

τflς Εκδόσεως τοϋ συγγιλείου Εκείνου (1783) παρεισιίγον τΟν τότε Καθη 

γούμενοv τfjς ίεράς Movfjς κύρ 1'fελέτιον1 παραστάντα συνοδικώς». 'Απορώ 
Ομως1 διατl τΟ Σιγίλλιον τΟν &ναφέρει ώς «τΟν τότε Καflηγούμενον» καl 

ούχl «τΟν .καl νϋν Καflηγούμενον». Μη fχωμεν καl Sτερον Μελέτιον έν 

τiρ διαστήματι τούτφ (1776-1818) η 1] φρ. δ8ν διετυπώ{}η καλώς; 

Έπίσης έν τ φ Εξωφύλλφ ( Clvευ &ρ.) τfις Περιγραφfjς1 Ο που δ π άρχει είκΟJν 

τijς Παναγίας είς τΟ κάτω μέρος τfjς εLκόνος: «Tfjς σfjς ύπερtc:δόξου καί 

εύεργετικωτάτης Δεσποίνης ήμών Θεοτόκου εUτελfις δοϋλος δ jlfελέτιος έκ 

Μυριαν3ούσης καl τijς τοϋ Κύκκου 'ιεράς σfjς Μονfjς ταπεινΟς Καflηγέ

της ΑΏΙ ς_ Έν δ€ σ. 1 τijς Περιγραφής: «Νϋν τρίτον τύποις έκδοi!είσα 

UπΟ Σεραφεiμ τοϋ Πισσιδείου, Ήγουμενεύοντος τοU έv ~Ιερομονάχ οι; Κυρίου 

Μελετίου Τρίτου». Καl Εν σ. 14. Μελέτιος Ίερομόναχος Κύπριος. 

11) Ίωσηφ 1818-1821 (&παγχονισ11εlς τiρ 1821) 12) Σωφeόvιος 

1822-1827. 13) Νεόφυτος 1827-1860. 14) Σω.φe6vιος 1860-1890. 

1) Ό πρώτος Ισ. 45) τψ 6,873 &.π6 κτ. κόσμ. fίτοι τΦ 1365· τα αύτό. εν σ 
53, ένθα τΟ 6073 διωρθωτέον κατό. τα άνωτέρω είς 6873 καί σ. 73 2) <Ο δεύτερος. 
πρΟ τοϋ 1542 ·fιγοuμενεύοντος Συμεώνος ι &ρ. 3 σ. 53 καt 73 καl 3) Ό τρίτος τφ 

1751· «Βτcuρ:τολήθη ήδιι τρίτον ή Ίερd αϋτη Μονfι• έv σ .57 καί 66, 74 καl 91. Π6 
καl Hackett p. 337. 

j 
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15) Γεqdσιμος 1890-1911 και 16) Κλε6πας ό νϋν 'Ηγούμενος τijς 
Μονijς. '· 
Ό κατάλογος ούτος είναι άκόμη riν πολλοίς άτελi1ς κυρίως διΟ: τοU; 

πρΟ τοϋ l700 χρόνους· καδ' Ομοιον Ομως τρόπον δύνανται πολλCι κεν/( 

να συμπληρω-θώσιν. 

ΧΡ. Γ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Δρ. Φ 
Συ,·τάκτης του Ίστορικοϋ Λεξικοϋ. 



ΣΥΜΒΟΛΑΙ ΚΡΙΊ'ΙΚΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑ ΤΙΚ Λ1. 

Α'. 

Προβολi]- έργαστήριον, 

'Εν rφ Γλωσσαρίφ του Δουκαγγίου σ. 1235 είνε γεγραμμένα τάδε: 
«Προ6ολή, officiιιa, in qua panes venum exponuntuι'. Cedι·enus 
an. 34 Justiniani: έφημίσ{}η Εν τϊι πόλε ι, Οτι ό βασιλεUς Εrελεύτησε διd τΟ 
κε.φαλαλγείν καl μηδένα -3εωρείν· καl fιν ταραχiι καl άρπαγαl ε'ίς τε τός 
:ι:ροβολaς καi τα μαγκιπεία. Ubi Theophanes: καi λοιποv ο! δijμοι fjρπα
σαν τους αρτοuς αtφνίδιον εκ τε τών άρτοπωλείων καl τών -μαγκιπr.ίων. 

Forte legenduιn προπωλάς>. 
<Q Xylandeι~ πρΟ τοϋ Δουχαγγίου ε·ίκασεν, δτι γραπτέον ϊσως εlνε 

προπωλάς, dλλ' ούδεμία άvάγκη είνε διορ&ώσεως. 'Ορδώς δ' Ερμηνεύει 
τijv λέξιν ό Goaι·: «προβολij officina qnideιn est, sed ea qua nιerces 
exρonuntur, nil taιnen in ea fit opeΓis. έργαστήριον tandem artifi · 
cuιn est,qua industria lιunιana oρus quodcumque potest elaboraι·i, 
(Υδ. Κεδρ. τόμ. Β', σ. 804 Bonn). ΚατΟ. ταυτα προ6οΧ1] μεν εlνε ό τό
πος, εν φ πωλοϋνται προfJαλλόμενα η προτιθέμενα τα ωνια, τΟ vίiv συν· 
ή-θ-ως λεγliμενον πρατ1]ριον, έργαστήριον δ' ό τόπος, Εν ψ τι κατασχευά· 
ζεται· οίον προΟολ1) τών άρτων είνε τΟ λεγόμενον δ:ρτοπώλιον η άρτσπω~ 

λεϊον, έργαστήριον δ' δ.ρτοποιητικδν η dρτοποιικδν η μαγκιπικδν od είνε τΟ 
καλούμενον άρτοποιείον η &ρτοκόπιον η dρτοκοπείον~ η μαγκιπείω:, μυρεψικfι 
προ6ολη είνε τΟ μυροπώλιον il μυροπωλείον, μυρεψικΟν δΕ έργαστήριον τΩ 
μυρέψιον κτλ. Έπειδη δ' έν μΕν τψjθησαυρψ τοϋ Στεφάνου δ8νCπαρε

λήφ3η ή σημα<>ία αϋτη τijς λέξεως προ6ολή, ό δε Σοφοκλijς εν τiρ Λε

ξικψ αύτοϋ διστάζων Ερμηνεύει ι~etail shοp:χαl=παρατί8εται μόνον τΟ 
μνημονευ&Εv χωρίον του Κεδρηνοϋ, καλόν νομίζομεν νό..,καταλέξωμεν καί 
τινα αλλα μαρτύρια τfις λέξεως, α Εχσμεν πρόχειριι, ϊνα μηδεμία Uπάρχη 

άμφιβολία καi περl τijς ε!ρημέvης χρήσεως αiιιijς lv τiρ Βυζαντιακiρ έλ · 

ληνισμiρ. 

Πέτρος ό 'Αντιοχείας λέγει παρa Μιχαi}λ τiρ Κηρουλαρίφ Patr. Gr. 

1 
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τόμ. 120, σ. 808 Ο «τa i!v ταίς προ6ολαίς των καπήλων προτιiJέμενα 

κω~ένlε~α _μεστα Ον~α χοιρείου αϊματος». Φέρεται δΕ καl παρcΧ τφ ~Ιερο
κλει και τφ Φιλαγριφ Φιλογ. σκε ', σ. 49 Ebeι·hard «τοuς μεν εν τω 

κοφίνφ ,α~τους βούλομαι έστc:Dς φαγεί\'1 τοUς δ' έν τfi προ6ολJί κ~{}11με~ 
νος)) και εv Acta et dipl. gι\ τόμ. Β', σ. 526 οtκαl &vti καταλλακτικών 

μυρεψικ1)11 προ6ολ1)ν άποι:ελέσυ αlιτd >) καl έν Caι~m. gr. med. aevi 

Wagn. (Πουλ.) σ. 192, στ. 432 «ε! δεν άφijκαv χαl λαρδiν ε!ς προ6ολljν 
άπάνου». Πρβ. Έπαρχ. Βιβλ. σ. 23, 11 «εL τις των άργυροπρατων i!φεύ
ροι πράτριαν ε'ίδη χρυσά η άργυρά προ6άλλουσαν~), 

Συχνη .είνε έν =τοίς μεταγενεσtέροις καl τοίς Βυζαντιακοίς χρόνοις η 
χρfjσις της λέξεως lργαση]ριον μετά τινος έπιflέτου. Έπειδf1 δ' οlιδΕv 

μαρτύριον τfις χρ1lσεως ταύτης μνημονεύεται έν τψ Θησαυρψ τοϋ Στεφά

νου έν λ. Εργαστήριον, παρατι{}έμε&α Οσα ήμίv είνε πρόχειρα. 

ilργυροπρατικον lργαση)ριον ('Επαρχ. βιβλ. σ. 24, 11). 

άρτοποιητικδν έργασηjριον (Νεαρ. Ίουστιν. 85, 5 'ίδ. Δουκ. Γλωσσ. Εν 

λ. μαγκιπείον) καi άρτοποιικδν έργαση}ριο11 (Jus Graecoron1. τόμ. Δ', 

σ. I Η6) καi μαγκιπικον lργαστήριον (Acta et dipl. gι'. τόμ. Β', σ. 376. 
416). Πρβ. χαl σιτοκοπικΟν έργαση]ριον. 

!Jαφικον lργαση)ριον Ρ. Oxy. X!V, 1648, 14. 61. 
Dεστιοπρατικδν έργαστι]ριον (Έ.ιταρχ. β ι βλ. σ. 28, · 4). 

tγοικικον i!ργαση)ριογ (Acta et dipl. gΓ. τόμ. Γ', σ. 1 G. 21). Πρβ. lργα
στηριακd οlκήματα rόι1. Α', σ. 78. 391 καl έργαστηριακΟς οlκος τιlμ. Ε', 0 _ 123. 

καπηλικον έργαση)ριογ (Acta et dipl. gτ. τόμ. Β', σ. 367. 441. 4i)2). 
κωπαρικiη έργαση)ριο>' (Acta et diρl. gτ. τόμ. Γ'. σ, 51 52). Πρβ. 

κωπαρικΟν οl'κημα σ. ή2. 

μαγκιπικδγ έργαστ1}ριωι ('ίδ. δ.ρτοποιητικόJ'). 

μακελλ<κaτ' i!ργαση)ριον (Acta et dipl. gτ. τόμ. Γ·, σ. 50). 
μεταλλικΟΨ έργαστήριογ (Άχμfr Εtσαγ. δ.στρο/,. "Ιι), Δουκ. ΙΊ.ωπη. F.ν 

λ. κ η\ ικό Ι'). 

μυλικδν έργασrήριο11 ('Γ υπ. Π αχ σιορ. Rυζ. Χ ρ ον .. :--: αραρτ. rόμ. Ι-\ Ί ιτ. 13,33 

<ψυλιχ6:)ν έργαnτηρίων ύδροχιν1lι-ων rε χαi ζφοκινll'[(ι)V») χα! μυλωΨι 

κοι' lργαστήριον (Acta et dii)i. gτ. τόrι. Ε', σ. 71. 79. 85). Τό ύδρuκίνη
τοv μυλικΟν η μυλωvικΟν f.ργασοiς.ηον λέγεται ύδρομυλικόν l:ργαση]ριογ εν 

Acta et diρl. gι·. τόμ. Δ', σ. 351. 365. 'Εν δe τiρ Διοχληrιανείφ διαγράμ

μιπι χαλείrαι μύλος ύδραλετικΟς ό Ciλλως λεγόμενο; ύδρομ'ύλωΨ, ύδρομ1Jλη, 

ύδρόμυλος, ύδρόμυλον, ύδρομύλιοJ!, το δε ζφοκίνητον μυλικι)v fργαστllριον 

ε1νε ό μύλος ό κινούμενος iJπO ϊππωv η Ovωv, ό λεγόμενος κα6αλλαρικ0ς 

η όνικδς έv τψ Διοκλητιανείφ δια.γράμματι. Σημειωτέον δ' δτι ό δνικΟς 
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μύλος λέγεtαι καl δνόμ-υλος ('ίδ. Κοίιμαν. Συν. λέξ. &&.). Περl πάντων τού. 

των lM διαλάβωμεν 8ν πλάτει &λλαχοϋ. 

μυρεψικδν έργαστιίριον (Acta et dipl. gr. τόμ. Β', σ. 358. 'Ίδ. καl 
Ματ/}. Βλαστ. εν τi[> Γλωσσαρίφ τού Δοuκαγγίοu σ. 977). 

πεταραρικδν (,) έργαστήριον. (Acta et dipl. gr. τόμ. Β', σ. 326). 
σιτοκοπικδγ έργαστιjριον. (Ρ. Fior. 50, 103, ~τους 263 μ. Χ.). 

Έν τέλει δΕ ~αλΟv νομίζομεν να παρατηρ•lσωμεν, Οτι έργαστήριον κα

λείται καl fι μ1jτρα ύπο τοϋ Νεστορίου εν Revue de 1' Or. chr. V (XV) 
σ. 115 «Ετι γCtρ βρέφος δ δεσπότης ύπάρχων, Ετι τΟ τών chδίνων οLκών 

εργαστήριον» καl UπΟ τοϋ Ψεuδεπιφαvίου Patr. Gr. τόμ. 43, 3, σ. 88 D 

«&π' οUρανοϋ μεταχ.ενω&έντα εLς δ.νδρωπότ:ητα, τουτέσrιν είς έργαστήριογ 

Μαρίας» καl ύπΟ τοϋ Πρόκλοu αύτ. τόμ. 65, σ. 715 «η σοφία Εαυτίi 

τΟν χιτώνα τοίί σώματος Εν τip παρθενικiρ έργαστηρίφ κερκίδι {}εtκης 

Εργασίας Ε:ξυφάνασα περιέ&ετο» και σ. 712 «τΟ τijς φύσεως έργαστήριον» 

καl lιπ' 'Ανδρέου Κρήτης αUτ. τόμ. 97ι σ. 89b «Εν τφ παρθενικij) τijς 

φύσεως έργαστηρίφ». Ό δΕ Νικαίας Θεοφάνης δ Γραπτός λέγει περl τfις 

Θεοτόκου Ε:ν κανόνι τοϋ δ' ηχου τοϋ Θεοτοκαρίου σ. 84 «έργαση]ριον τών 

δύο I τijς ένώσεως φύσεων I συ ύπijρξας, Κόρη, ! ... έξ fjς δ πάντων Δεσπότης 
Εξυφάvατο j ού τροπΌ &λλ' έvώσει φορέσας την σάρκωσιν:t καl ΓερμανΟς 

ό Β' Κωνστ. σ. 313, 30 Λαγοπ. «διΟ: ταϋτα καl :παρSένος lιπέραγνος εΊς 

άξιον έργαστήριο~' της 1.~είας ταύτης κεραμcίας :περιλαμβάνεται (γρ. :παρα

λαμβάνεται)» καl Γερμανος ό Α' Κωνστ. (aiJτ. σ. 151) "δεϋρο βρέφος 

όρώμενσν καl Θεϊκδν έργαση]ριοv νοο}lμενον». 

Β'. 

Γλώσσα πηλίνη, πηλινόγλωσσος, πήλινος, πηλος κτλ., 

γλώσσα πυρίνη, πύρινος, πύρ (ό Θεός), 

ι'iνiJ-ραξ (ό Χριστος) κτλ. 

ΠαρCι τi[> Ψευδαμφιλοχίφ Αόγ. είς τα Ciκαρπα δένδρα σ. 5 φέρεται 

«ποία δΕ γλωσσα πηλίγη είς εύφημίαν κατα τάξιν κινη-&JΊναι δύναται τοϋ 

ΘεΟν δοξάζοντος εν Εργοις &γαitοίς; I). το χωρίον τοϋτu Εχει κάλλιστα, ούδε

μία δ' &ν άγχη είνε να μεταβλη8fι τΟ γλWσσα πηλίνη εLς τΟ γλώσσα πυ · 

ρiνη, &ς προετά\Jη έν τfi ΆΟηνiί τ6μ. κς, σ. 123 κέξ. Γλώσσα 11ηλiνη 

είνε ή &ν{]ρωπίνη, διότι πολλάκις τΟ Ονομα πήλινος σημαίνει δ,τι τΟ 

Ονομα ανθρώπινος, &σπερ καl τα Ονόματα γ~ϊνος, γηγενής, ένvλος1 όστρά
κιψος, ύλικός, χοϊκΌς κτλ., έν &νtί'θέσει :πρΟς τΟν Θεόν, δστις καλείται 

πVρ, η τοi.ις &γγέλους, οϊτινες λέγονται ώσαύτω; πVρ καl πύριΨοι. 

f 
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I 
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Οϋτω λέγει 'Ανδρέας ό Κρήτης Patι·. Gι·. τόμ. 97, σ. 1321 C «χε· 

ρουβικώς Ιε_κβοcίιv τfj πηλίνπ γλώσσn μου» καl ό Μητροφάνης Καν. τριαδ. 
β' fίχου, φδ': δ', τροπ. α' «dλλ' οΏν ήμείς πηλίη] γλώττη Ι ... άνυμνοϋμεν 
πίσrει». Φέρεrαι δΕ καl έν n'i) εξaποστειλαρίψ Μην. 'Ιουλίου κ' «πϋρ γ&.ρ 
6ν ι'J.ώσα17 '' ι "Ι ' ' -δ')''~- ., 'Ι ' ' " · , πηι.ιη7 1 ει .κυσας ;ιαrω», εν μ1q; ε ,ει;ει Ειπεν ωαννης ο Δα-

μασκηνΟς PatΓ. GΓ. τόμ. 96, σ. 649 «σ{:μΕρον βωlσωμεν καl ιcjμείς uί 

πηλο•όγλωσαοι». cΩς δΕ λέγεται πηλίη7 γλώσσα, οϋτω λέγεται καl πήλινωι 

στόμα καl π1]λιγα χείλη. Μητροφ. Καν. τριαδ. 1lx. β', ψδ. γ', τροπ. β' 

<.;&λλ/ι καl νίiν 1cjμών I έκ πηλίνου στόματος ι δέξαι την α'ίνεσιν» καl Καν. 

τριrιδ. 1iχ. γΊ Ο)δ. α', τροπ. β' «καl πιστώς δοξάσω μεν πηλίΨοις στόμασιν» 
καi Καν ρ δ " ) ' 'δ δ' β' ·' ' ' - ' . τ ια · ηχ. π •· α, ψ . , τροπ. <'πηJ.ιγοις τους υμνουντας σε 

στύμασι» 'ιtαl Καν. τριαδ. 1lχ. βαρ. Φδ. ς' τροπ. β' «με{}' ών καl tiμείς 

εν πηλίνοις στόμασοι ... &.νυμνολογοίiμε\~» καl Κην. τριαδ. ηχ. πλ. δ', Φδ. 
-· ' ' δ ξ 1 -~ , τροπ. α «σε ο ο .ο-·οιψεν τοίς πηλί11οις lΊμών στόμαοι>~;. Φώτ. Καν. 

παρακλ. c'ρδ. ζ', τροπ. β' r,rαπαδοπ. ΚFραμ. «με{}' ώv (άγγέλων) καl J~jμείς 

τοίς πηλίJ>οις χείλεσιγ Uμνο/,ο)'ήcωμιν», Μητροφ. Καν. τριαδ. Τ]χ. π/,. δ', 

ψδ. δ', τροπ. β' «ΣFραφικοίς οτόμοσι τΟν &νυμνούμενον τοίς nηλί1'οις 
χείλεσι δοξάζομειr» καί Καν. ε[ς ηlν Θεοτ. fίχ. βαρ. ψδ. α', τροπ. α' (Εν 

τψ Θεοτοκαρ(φ σ. 151) «τά'Jν πηλί1-'W11 δέξαι μου χειλέωΨ Φδiιν τiιν ίχέ· 
σιον». Πρβ. Καν. τριαδ. flχ. β', ψδ. ζ', τροπ. β' «χοϊκοίς χείλεσιν ημΕίς 

μέλπομεν» καl ΚαΥ. τριαδ. fίχ. βαρ. ψδ. αΊ τροπ. α' «χείλη τd διυλα» καl 
Μην. Νοεμβρ. η' «ύλαία χεiλψ, 

'Ελέχθη δΕ πρΟς τούτοις ί1πΟ Κοσμά τοϋ μοναχοϋ έν Καν. είς την 
Χριστοϋ γένν. ψ δ. γ', τροπ. β' «σύμμορφος πηλίη7ς f εύτελοϋς διαρτίας, J 

Χριστέ, γεγονcDς:ι (πρβ. ΊΟΟβ λγ', 6 <'Εκ πηλοV διήρτισαι σV ώς καl έyctl 

έκ τοϋ αUτοϋ διηρτίσμεθα πηλοV») καl ύπΟ τοϋ Φωτίου Λόγ. χαl eΟμιλ. 

τόμ. Β', σ. Β07 Άριστάρχη «δν τα Χερουβίμ &τενίζειν ού τολμ~, πηλίναις 

χερσίν ή Παρ{}ένος άγκαλοφqρεί» καl Εν τι'ρ &ναστ. χctνόνι ηχ. βαρ. ψδ. δ', 

τροπ. β' «ραπίζεται πηλίη7 χειρl» καί ύπΟ τoii Μητροφάνους Καν. τριαδ. 
" β , δ ' β' δ' λ " ηχ. αρ. φ . α , τροπ. << ιεπ ασας αvίΊρωποv ... μόνον εlκόΨα πηλίJ,ηγ» 

καl UπΟ τοίί Γερμανού Μην. Ίουλ. κ' <'ό π't}λιψος U.νθρωπος». 

"Αλλοrε καλείται πήλινος και πηλδς ό &:ν8ρω:ως. 'Ρω μαν. Κο ι τ. είς 

Άδαμ IY (Anal. SacΓ. Pitra τόμ. Α', σ. 26) «tσχυσαν σcοματα τώ1, γη

γεJιό'χv ! ούράνιον 'θεωρijσαι μορφήν· I κατείδον βλέφαρα πηλίνωΨ 1 τοϋ 
Ο.iJλου φωτΟς I τi}ν ('iκτίνα τ1Ίν άσκιον~ καl Κο,·τ. είς Θεοφ. ιζ' (αίιτ. σ. 

22) <(π1]λινος ύπάρχων» καl Κοντ. είς ηΊν Χριστοϋ γένν. ιβ' «&παΎγέλίιει 
τρανάις ... ι τ\ί τGιν ποιμένων, J Π(7Jς συνανύμνησαν I πηλίJιοις υί πύρινοι]', 

Μητροφ. Καν. τριαδ. ΊlΧ· πλ. α', φδ. γ', τροπ. α' «τών πηλίνων καl γη-

17 
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γενών δέξαι τijv δέησιν>> καl Καν. τριαδ. !\χ. βαρ. ψδ. 13', τροπ. α' <~ψη

γορείν καl ύμνείν άξίως σF ••• ούκ έξισχύομε'' οί πήλινοι». Kάit. τριαδ. Ύ]χ. 

πλ. β' τfίς Όκτωήχου «σi.tν tοίς πυρίνοις οί π1}λινοι:.. 

Έν τ<$ Γλωσσαρίφ τοU Δουκαγγίου λ. πηλδς (π. 1164) κείται «πη 4 

λός, genere felllinino, pro huJnano corpore usurpari a Patribus ob
servat Scholiastes MS. Ioannis C!iJnaci, in haec verba: ,9ελήπας 

ποτε χρείας χωαλαβούσης παραμ1•1Jήσσσl!αι την πηλόν. Ubi Scboliastes: 
οϋτως οί παrέρες Ί'}ηλυκψ γέ.νει τη,. πη/.Ον ό' ομάζω·σι τΟ ι'lνι9ρώπινο" σcΟμα, 

Silllilia repetit alio loco ad l1aec: πύχ δ την πηλον Ο'~ρυποv φυλά

ξrις. Την .πηλόν Ηηλυκώς nί πατέρες λέγουσιν Επ1 τnfo σάψατος». Λέγεται 

δ' Ομως oU μόνον κατ ?ι ftηλυκΟν γένος 1] πηλΟς ~Φρ1.Jν. σ. n5 J_.ob. «ή πη

λΟς οί Συρακόσιοι λέγουσιν άμαρτάνοντες») fι.λλΠ καi κατrΙ τΟ αύ111'θες 

άρσενικΟν γένος ό πηλδς τΟ άν-θρώπ ινον σώμα η δ CίνΗρωπος, (~)ς φαί ν ε· 

ται Εκ τώνδε τών προχείρων μοι παραδειγμάτων. Άνδρ. Κρήτ. -εν τροπ. 

τijς η' ψδi'jς τοίi τετραφδίου τιj> Μεγ. Σαββάτφ rν τιj> 614 κώδικι τijς 

ΈΙ!ν. Βιβλ. «ο! τών &γγέλων δε χοροl [ ii1ς έώρων δε (γρ. σε) το πvρ τψ 

πηλip Πιλάτφ παρεστό')tα» καl Καν. της iJείας μηrιλήψεως ψδ. η' τροπ. 

δ' «πώς -Βείου σιδματος καΙ α'Lματος ό πηλΟς μετ{χω». 'Αμφίβολον δ' είνε 

τό γένος παρα τψ cΡωμανψ Κοντ. είς τΟν νιπτfjρα ζ' «ϊστt:tντο φόβφ οί 
, " - , , , I , '- δ , , πυρινοι ... ορω'\'tες τον απερινCΙητον... και πη.-.ψ ιακονουμενον» και παρ' 

'ΙωάνV'Q τψ Μοναχψ στιχ. γ' Θεοφαv. ((κράζει καΙ βοQ πηλΟς τψ πλα

στουργψ». 

Ε'ίπομεν εν τοίς Εμπροσ{}η, δ τι οί Π'i}λιγοι λέγονται πολλόκις κατ. άηί

{}_εσιν πρΟς τΟν ΘεόJ', δστις κα/,είται π!iρ, καl πρι\ς τοUς άγγέ/ους, οϊτινες 

καλοϋνται ώσαύιως πVρ καΙ πύρι11οι. Συχνοτάτη είνε παρα τοίς έκκλησια

στικοίς συγγραφείiσιν η δ1l/ιωσις τοϋ Θεού διU τiiς λέξεως πύρ μετό τοϋ 

Clρ{}ρου η dνΗΙ αύτοϋ η καl μετά τι.νο.; προσΩωρισμοii (tiϋλον πiιρ, πiιρ 

άέvαον, U.στεκτοΨ πύρ, θεϊκδν πύρ, θείογ πύρ, πVρ ηjς ά-Vλου θείας ούσίας . , 
κτλ.). 'Ελήφθη δ' αiJτη ή δήλωσις /κ τijς Γιωφη,. Πρβ. Καισάρ. Patr. Gr. 
τόμ. 38, σ. 1161 «τΟ -3είον .πολί,αχοϋ τf]ς {}είας Γραφiϊς π~ρ liϋλο1' κα~ 
τονομάζεται>>. Μάξ. Σχ. ε! ς Δι ον. Άρεοπ. Patr. Gr. τόμ. Δ', σ. J 05 «ομοίως 

καl ~ιiς λοιπός τοϋ πυρΟς ίδιότητας {}εwρητέον, &στινας ο.Οτος δ .τωτfιρ ... 

Ε~αβεν επι Θεού τε και τc:Vv &γγελικώγ φύσεω·μ. σημείωσα ι δέ, διατl J(ύ

ριος 'ό Θεδς ώς πϋρ έ{}εωρήι9η πολλάκις καl κατΩ: τί ή Ομοίωσις τοϋ πυ 

ρδς πρΟς τΟ1ι Θεόv~. Ταϋτα δ~ άναφέρονται εLς τ<'ι τοϋ Ψευδοδιιηυσίnυ 

Patr~ Gr. τόμ. 3, σ. 328 χέξ. Φώτ. Άμφιλ. σ. 343 Οtκ. <το δε πϋρ κοϋ

φόν τε καl τών Οσα κρίνεται αίσ8ήσει &νωφερέστατόv τε καl άνώτατCΙν· 

ώς liν ούν έπιδειχ{}fi, ότι ή πάντων ύπερέκεινα τών Οντων ?ι:νφχισμέν.η τε l 
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καl ύψηλοτέρα τf]ς -&εότητος φύσις (πίiρ γι'ι.ρ πολλάκις η Γραφ1l τΟν Θεδν 
σίδεν δνομάζειν) πρΟς την τα.τεινοτέραν φύσιν τών άν-&ρώπων, τfιν πηλφ 
και γfj bvμπεφυρμένην, ούκ &πηξίωσε κατελ,Ι)εϊν, είκότως τψ ύποδείγματι 
κω:(.(λληίΛν πrιρελήφ-&η φυτΟν (ή βάτος)». 

<Q 'Εμμ. Παντελάκης Εν «Συμβολαίς εlς nlν Χριστιανικfιν eΕλληνι
κΥ]\' ποίησιι'» σ. 50 ελέγχωι· τΟν Γ. Σωτηριά~ψ·, Οτι εν ταίς « Εκλογαίς 
ίFρ<J)ν ϋμνων τΥjς 'Ελλην. ~Εκκλησίιtς» δεν Ίlρμήνευσεν δρ8ώς τΟ γ' τρο
Π((ριον τfις α' ψhης τοϋ κανόνος τοϋ Κοσμά εlς τα Θεοφάνια, γράφει 
(ΗVτ. σ. 51) ((Οτι δf αυJ.ΟJΙ πVρ tΊυχνότατα έν tfl ΕκκλησιαστικΌ ήμών 
ποιήσει Κt"tλεϊτιtt δ Θεός, δεικνι!ουσι τα &κόλουfJα», καΙ (σ. 51-54) πα
ρατί 3εται μαρτύρια εκ τοίi β' τροπ. τijς δ' Φδijς καl .Εκ της ή ψδfις τοϋ 
αύτοίi κανόνος, Εκ τοίi _β' τροπ. τfις ε' ψδ. τοϋ κανόνος είς τi1ν ~Υπαπαν · 
τi 1 ν τοU KotΊμCi, fx τi"Jς η' φδ. τοίi καν. εlς τi]ν Χριστοϋ γένν., έκ τοU α' 
τ ρο π. τfjς ζ' ψΙ{ τοU καν. εl.ς τΟ Μ. Σάββ. τοϋ αύτοϋ, Εκ τοϋ ff τροπ. 
τής {}' φδ. τοίί κανόνος τοίi Δαμασκηνοϋ 'Ιωάννου εlς την Κυρ. τοϋ 
'Αντίπασχn, Εκ τοίi γ' τροπ. τής γ' φδ. τοί- &ναστασίμου κανόνος της Όκτω~ 
ήχου, έκ τής f}' στροφης τοϋ είς τΟν ~ Αδδμ κοντακίου τοϋ ~Ρωμανοίϊ, έκ 
της η' στροψrjς !οϋ είς τi1ν ~γ παπαντijν κοντακίου, έκ τοϋ κοντακίου είς 
τηΥ Χριστοϋ γέvνψην τοϋ αύτοϋ καί Εκ τοϋ lδιομέλου ε(ς τijv Χρισrοϋ 

γέννησιν τοϋ Άνατολίου. 
'Ορθώς Εχει ή παρατήρησις τοϋ Παντελάκη, άλλ' Εδει ούτος νό γράψn, 

()τι δ ΘεΟς καλείται oU μόνον Ciϋλον :ιιύρ, &λλα καl άπλώς πϋρ η πϋρ 
μετά τινος Ciλλου προσδιορισμοl\ ώς έδήλωσα έν τοίς Εμπροη{}εν, καl ώς 
φέρεται καl Εν τοίς Uπ' αUτοϋ παρατε{}εϊσι παραδείγμασιν. Έπ.ειδfι δ' οϋ~ 
δε μ ίά μνεία τfίς · είρημέ1 ης χρήσfως τfίς /,έξFως πVρ γίνεται έν τψ Θη
σαυρiρ τοίi Στεφάνσυ, καλΌν ι·ομίζω νό καταλέξω καl εγω μαρτύριά τινα 
Εκ τι7>ν πολλ<iΙν, Clτινα Εχω συλλέξει Εκ τε τοϋ ποιητικού καl έκ tοϋ πε
ζοiΙ λόγου. 'Ρωμ. Κοντ. τfiς Χρ. γενν. ιδ'·«ΠUQ παμφάγον λιπόντες) πϋρ 
δροσίζον {}εωροϋμεν 1 ;ταιδίσν '·έον 1 τΟν πρΟ αίώνων Θεδν» καi Κοντ. είς 
'Ιούb. η' ((καl σύ χω\•εύονται γη·ίνων :πόδες ) Εν ταίς παλάμαι; τοϋ· πυρός». 
Κλαυδιαν. 'Av3. Παλ. Λ', 19 «ώ πυρΟς dε11άοιο σοφtlν &δίνα φυλάσσων I 
ΕμβεβαΟJ; κόσμοιο παλινδίνητον &νriγκην, j Χριστέ, κτέ.». Άνδρ. Κρήτ. Εν 
τροπ. τijς η' ψδ. τοϋ τετραφδ. τιj> Μ. Σα β β. Εν τιj> 614 κώδ. τijς 'Ε11ν. 
Βιβλ. οiώς Ε<~ρων δΕ (γρ. σε) τΟ :ιιύρ τίρ πηλφ Πιλάτφ παρεστώτα». 
Θέκλα Μον. Εν τ<$ Θεοτοκαρίφ σ. 37 «συ γΟρ πϊίρ τΟ τijς θεότητος I δε
ξαμένη την μ1]τραν σου ούκ Ι!φλεξας». Γεώργ. Νικομηδ. αύτ. σ. 40 <<το 
πϋρ γCιρ τijς θεότητος συλλαβοί1σα I Ciφί,εκτος Εμεινας»' :πρβ. σ. 59 «έν 
ψπερ τΟ χειvόγρσφσv ... κατεκαύftη τc!J θεlφ I πυρl. προnομιλiΊσαν τού Εν 
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σοl Ο.νθρακος». Γερμαν. Χ έν τί} έχδόσει Γερμ. Β' σ. 151 Δαγοπ. «δέ~ 
δεξο τi)ν δεδεξομένην τΟ δ-ϋλον καl. ιlκατάλη:πτον :τιϋρ». Θεοφ. Νικ. Καν 
εlς Ίω. Πρόδρ. Μην. '!αν. ζ' «το γaρ_ θεtΟ1' aϋ!.ο,. I εν iJλικij γαστρi I πυ; 
&φλέκτως έδέξω}> καl έν τ<$ Θεοτοκαρίφ σ. 85 «Εφερες τΟ :πύρ1 ι:Οσπερ 1~1 
βάτος, έν μήτρq. &φ/,έκτως η)ς θεότητας>>. 'Ιωά\•ν. ΕύχαLτ. αύτ. σ. 144 

eάφ/ιεκτος τΟ :πϋρ τεκοϋσα διεφι•λάχιΊης». Καν. εΙς τfιν Θεοτ. τfίς 'Οχ~ω-
' " δ' , δ ' ηχου ηχ. ' φ . γ' τροπ. α' <<Qύπτεται βροτών ή ούσία ι δια σοϋ όμι-

λήσασ~ άστέκτφ θείφ πυρί». 'Ακολου{}. όσ. Χριστοδ. σ. 15 Βο'ίνη «τΟ .nVρ, 
Παρ-Βενε, njς θεότητας έν τft σfl νηδύ'ί έδέδεξο dκαταφ/έκτως». 'Ιωσ 1)φ 
"Υ μνογρ .. Καν. Προεορτ. Θεοφαν. ψδ. ε', τροπ. γ' «πιί'Jς σε :rοταμοϋ ροαl 
ύποδέξ~ντα,ι ) τΟ tlστεκτον πϋρ νϋν &φικόμενον;>>. Καν. Προεορτ. Θεοφαν. 
"δ C' ~ ' ' ' Ψ · .., «ει γαρ και συνεσταλη I προσεγγίσαι τφ πυρt (τουτέστι τψ Χρι-

-) < ' ( < 'I ' ) κ στ φ Q χορτος .ο ωαν1·ης. αν. &ναστάσ. ilχ. γ', φδ. ζ' «καl φωτιστικψ 

,τής θεότητος πυρl I καi i]μiiς καταύγασαν>>. Στιχηρ. !διόμ. Μην. Νοεμβρ. 
. r_J' «τΟ :πϋρ καταυγάζετε Ε\-' κόσμφ n'jς ά:προσίτου θεότητος». Φώτ. 'Αμφιλ 
σ. 343 Οίκ. «ό ΘεΟς Λόγος, τΟ φώ·ς: τΟ πατρικΟν καl τΟ Ο.ϋλον υ'jς θε6τη
τος πϋρ» καi «τΟ τijς θεότητας πϋρ» καi «η1ς τοϋ θεϊκοϋ πυρΟς άκτϊνας» 
καl σ. 51 Ποπαδοπ. Κεραμ. ηψ θεl'κiρ πυρί». Γερμαν. Β', σ. 247, 18 

Λαγοπ. «τΟ liϋλον τijς θεότητας πύρ>> καi σ. 226, 25 «τραπέζης προκειμέ-
. νης Π'J'ευματικοϋ γεμούσης πυρΟς καΙ βασιλέως :rrροχαι~ημένου τών ουρα

νών~ καl σ. 248, 29 «ό:νίJρακι τ ψ ζώντι.,. καΙ θείφ κεκραμένφ πυρ(» καi 
σ. 301, _16 «εϋχομαι τtjJ πυρ{ τής :πω,τuυργοϋ Τριάδος» καl σ. 313, 29 «κερα· 
μεύει τip πυρl τijς θεότητας-ι. Κυπριαν. ;ω[ Νικόλ. Anal. SacΓ. Pitra 
τόμ. Α'. .σ. 423 «φοβοϊ>μαι, μ11 με φλέξυ 1 το :πvρ ηϊς θεότητας». Κα'· 
"μεταλήψ. Φδ. η·, τροπ. δ' «φρίττω δεχόμενος τΟ πVρ, ) μη φλεχδώ Wσεl 
~ηvός καl ώσεl χόρτος». Στίχ. διδακτ. μεταλήψ. <~μέλλων φαγείν, <'lνΗρωπε, 
σ~μα Δεσπότου J φόβι:ρ πρόσελδε, μ1~1 φlιεγfiς :πVρ τυγχάνει». Σuμεων νέ. 
8εολ. εUχ. μεταλήψ. «χαίρων τε καl τρέμων &μα τοV πυρδς μεταλαμβάνω 1 

δροσιζόμενος dφράστως» (πρβ. <Ρωμαν. •πvρ δροσίζο,»). Συμει:Ον Με
ταq5ρ. στίχ. μεταλήψ. •πλαστουργέ, μη φΧέξης με τfi μετουοί<;<· Ι πvρ γaρ 
'τυγχάνεις τοi>ς &ναξίους φλέγον». Πρβ. Θεό δ. Στου δ. Patl'. G1·. τόμ. 99, 

?· 1796 <~πϋρ γΑρ τΟ δώρυv τούς άναξίους φλέγον» χαl Στίχ. ίαμβ. με
, ταλt)ψ. ~θεου~yΟν αΙμα, φρϊξον, <'lν8ρωπε,_ βλέπων· I tiνθραξ γάρ Εστι τους 
&ναξίους φλέγων)}. Συμει:Ον Μεταφρ. Εύχ. μεταλήψ, <>ό πVρ ύπάρχων καl 

φλέγων &ναξίους I μη δη καταφλέξυς με κτέ.». Φώτ. 'Αμφιλ σ. 58 «το 

δέ γε «έν Πνεύματι άγίφ βαπτίσει κai πυρί», σUχ ώς δύο τινών την 

φύσιν πορη/),αγμένων ιΗλα τΟ έν πυρl νυνl συμπαρείληπται την κα

δαρτικfιν &παγγέλλον τοί1 Πνεύματος δύνομίv τε καi ένέργειαν .... διό. 
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τοίiτο ... 1- προσέθ-ηκε καl πυρί, ϊvα ε'ίπnς έv Πνεύματι_ άγίφ τψ καθαρ~ 

τικψ τε κciι δαπανητικψ τών έν tiμϊv τfjς κακίας πα{}ΟΟ.ν, ώv δια _της έμ
πύρου καl δρασrικijς &μα καl άναχωνευτικ?jς Ενεργείας άποκα-3αιρόμενο ι 

vfiς άγιότητος άξιούμεθα· καl γΑρ ό Θεδς ήμών πϋρ καταναλίσκω· { Δευτ. 

δ', 24. &'ι 3) η]ν τε lίλJ.ην φθορο:ποιΟ"· μοχθηρίαν, καl Οση παρεισΖδυ καl 

Εναπετάκη έξ άπρΩσεξίας τfi φύσει ημών». Πρβ._- σ. 104 «τοϋ θείου . . 

και καθαρτηρίου καl πCiσαν κακία ι• φλέγοντός τε καl καταναλίσκοντας πυρός • • 

πVρ γό.ρ ό Θεδς ήμών καl πύρ καταναλίσκον την μοχθηρίαν» καl σ. ,~1 

Παπαδοπ. Κεραμ. «ό Εμψuχος .καl ούράνιος έπl γijς χαλκεύεται κλίβανος, 

Εν ψ Ο πλάστης τοϋ έμοϋ φυράματος π[;ι θεϊκiρ πυρl τfιν άπαρχην δπτη~ 

σάμενος καi τfιν τών ζιζανίων Ε.πιφοραν συμφλεξάμενος Ολον έαυτψ κα

-&αρΟν &ρτοποιείται τι\ φύραμα>) καl Γερμαν. Β' σ. 305, 20 κέξ. Λαγοπ • 

«ά:λλ~ έπειδη καΙ ιiμας μυστικωτέρα τις κάμινος αναμένει καl πυρδς πνευ-_ 

ματικοV κρατfiρες παρασκευάζονται, άνάπτης δέ τούτων, μdλλον δε πVρ 

αVτΟ τών οϋρανών έστιν Ο βασιλεύς, δς καl πVρ καταναλίσκον τl]ν μο

χθηρd> ύλψ παρa τii Γραφfi καταγγιω,εται' καl σ. 301, 15 <&λλιJ. προς 

πVρ φο6ερ0ν την γ!ιωσσαν προτείνειν Επιβαλ/.όμε&α>) καl σ. 3Οι 4 κέξ~ 

«καl τοϊς μεν γνησίοις δούλοις τοϋ Θεοiι σωστικΟν τΟ πVρ καί φυλακ~ι~ . 

κόν, τοίς δε νόδσις καl άποστάταις βλαπτικΟν καl όλέθριον» καl σ. 303, 

19 κέξ. ζε'L δε καl ·θεολογικώτερον έπιβαλέσfJαι τψ fJεωρ1lματι δεί, έγνω

ρίσ{}η πdσι τοίς τηνικάδε δια τσϋ περιβοήτου δαύματος (τουτέστι τfίς 

σωτηρίας τών τριών παίδων έν τΌ Χαλδα'ίκfi καμίνφ) τΟ n'jς Τριάδος μυ

ση]ριον καl ώς οUκ Εστιν Q.λλως τιvα ηlν μέλλουσαν τοϋ πυρΟς έκφυγείν 

κόλασιν, Οτε Ο της μεγάλης βουλi}ς Πγγε.λος οUρανοl)ς κλίνας είς γijν κα

τελεύσεται, ε'L μη τό) της Τριάδος Ονόματι φωτισ8fί και έν ϋδατι βαπτισθ?Ί 

καl πυρt μυστικiρ. δια τοϋτο καl τριCις ο'Lκονομείται μόνη κατα τοϋ πυρΟς 

τΟ μυστήριον γρdψαι καl &κατάφλεκτος διατηρηδήναι· δια τοϋτο καΙ rί.γγε

λος οUρανόθεν καrαφοιτ<7. καl πίιρ ένταVθα καl. δρόσος, ίΥα τΟ Dάπτισμα 

τυπωθΠ και 1] έν τr!J βαπτίσματι η'jς παντουργοV Τριάδος όμολογία __ .. 

Όδέσ3η πi.ίρ τούτο πϋρ έκεί1'Ο τΟ έν τzΊ βάτqΥ 8στι δε καl ή βάτος αίδέ

σιμος τjj φλογi διct η]ν Παρi!ένον κτέ.>. ("Ιδ. καl τι\ έξijς περl τής &φλέ

κτου βάτου καi τijς εν Βαβuλώνι καμίνου). 

CΩς πϋρ wφi!η ό Θεός τψ Μωϋσεί έν τ[i καιομένη άλλα μ>] φλεγο

μένn βάτφ, iiτις καλεϊcαι ύπΟ τii\r Εκκλησιαστικών συγγραφέων άκατά~ 

φJ..εκτος, άφλεκτος, πυράφλεκτος, :πυράρδεvτος (Θεόδ. Στουδ. PatΓ. Gr. τόμ. 
99, σ. 733. Κουμαν. Συν. λ. &1!. Πρβ. Γερμ. Β' Κωνστ. σ. 303, 29 

Λαγοπ. «βλέπει Μωϋσijς τότε φυτΟν ·ύ:πδ πυρΟς .&ρδευόμενον» ), πυρένδυτος 

(Κουμαν. Συν. λ. &it.), φλογοφόρος (αut.), φλογοφορούσα, φεραυγiζουσα 
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πυρφόρος βάτος (Μ. Φιλijς ιό μ. Α', σ. 1~ MiJieι·), κιί .. Προδιειύπωσε 

δ' ή Ciφλεκτος βάτος τΟ δια της Παρ-θένου τfiς θείας Ενανθρωπήσεως μυ

στήριον. Φώτ. 'Αμφιλ. σ. 323 <<οίμαι δΕ δι' αύτοϋ (τοϋ τfιν βι_ίτον καίε 

ο-3-αι καl μη κατακα!εσΗω) ποραδη/,οVσ-θαι χαl ώς ό Μονογεν.Υ{ζ 

ένανflρωπήσας καΙ παρ-3-F.\'ικiιν ένο.ικήσας '\'ηδi'ιν φι,λάξει την παρ-θενίαν 

&κήρατον» καl σ. 343 ~η δτι ό ΘεΟς Λόγος 1Ο φώς τΟ πατρικΟν καί τό 

άϋλον τijς θεότητος πύρ έν τfι γεηρQ: καl' ω,ώδει ιfις Παρ8ένου μΊlτρq; περι

uστράψαν άκατάφλcκτον 1\αl άnήμονα διασώσει uίnl'ι\·». Καν. τi'iς 'Ύπεραγ. 

Θεοτ. τf'ις 'Οκτωήχου 1lx. α', ψδ. γ' τρο.π. γ' ·«Θεόν συλλαβοϋσα έν γαστρi, I 
Παρ{}ένε, διό. Π'\εύματος I τοϋ παναγίου Εμει,·ας άφλεκτος, I fπεί σε 

βάτος τ ψ '\'tιμο-θέιη Μωσιοί Ι q·λεγομέ-, η άκαυστα i σαφ&ς .προεμή,·υσε I την 
τΟ πVρ δεξuμέ.,·ην τΟ δ.οτεκτον» >'.α1 ψδ. 8' «ιί:rιιΛ ιf'\ς άγ,·fις λuχε(ας σου f 

πυρπολουμένη βάτος Εδειξη άφλΗΗJ~>). Γεώιγ. Νικομηδ. Εν τψ Θεοtο

καρίcρ σ. 40 «σΕ βάτος άχατάφ/,εκτος προδιετί:που Ι 11~1ν εμψυχον καl 

Μμπνουν κα\ ζοοσαν βάιον· I το γaρ πϋρ τijς θεότητας συ).λαβοvσα I liφλε
κτος εμεινας:, Θεογε\'\·1lτρια». Θεοφ. Νικ. f.v τψ Θεοτωωρίφ σ. 85 «Εφερες 

τΟ πϋρ, ώσπερ ή βάτος, i έν μήτρ{f &φί.έκτως ηjς θεότητας», κτλ. Πρβ. 
Γρηγ. Νύσσ. Patr. Gι·. τόμ. 44, σ. 322 <βάτου καιομένης >ω\ μiJ φλε

γομένης μυστήριον, δ ι' ο-Ό διδασκόμf-θtι τό κ ατό. τiιν Παρ\3έ' ον μυστή

ριον, άφ' Υjς τΟ ηjς θεόrητος φώς Ε.πιί.άμψω τψ άν{}ρωπί'\φ βίφ δια γεν

νήπως άδιάφθορον fq:ύλοξε τiιν έξάψασαν δάμ'\'ον, τοϋ βλuστοϋ τf'ις .παρ-

8ενίας μη μαρανδέντος τψ τόκφ», κτί.. ΔιΟ καl «πυριφόρος καl {:}εοδόχος 

βάτος» λέγεται ή Θεοτόκος ύπΟ τοϋ Μητροφάνους έν τ(ρ Θεοτοκαρίφ σ. 

81 καl <<βάτος πυρfφλεκτος καl μη καιομένη» έν .προσομοίφ <ιϋτ. σ. 32 
καl «l!μψυχος και έμπνους και ζώσα βάτος» ίιπΟ Γεωργίου τοϋ Ν ικομη

δείας εν τψ Θι:οτοκαρfφ σ. 40 χιιl σ\χ\·όϊατα «ϋ.φλεκτος 6ά·τος» η «6άτος 

liφλεκτος». 'Επειδη δ" 1l,•εγχεν έν γαστρl τΟ πϋρ, τουτέστι τΟν ΘFόν, κα

λείται καl «πυρφοροVσα Παρθένος» '6π0 'Ιωάννου τοϋ Δαμασκηνοϋ εν τψ 
κανόνι εlς τι\ Θεοφ. ψ:Ι. θ', τροπ. α' ('ίδ. Πανηλ. Συμβ. κτε. σ. 54) κα\ 
«πυρφόρογ χωρίον"» έν 1 ψ άκαθίστφ ϋμ"φ είς την Κοίμησιν της Θεοτό. 

κου (Anal. Sacr. Pitι·a ιόμ. Α', σ. 268) χα\ «θεiα λυχ,{α πυρφόρος> 

UπΟ Μανου.ηλ τοl\ μεγά/,ου ρΊμορος Εν τψ Θεοτοκαρfφ σ. 92 (πρβ. Φώτ. 

αUτ. σ. 16 «1} λυχνία 1j χρυσ1j 1] τΟ θείον λαμπάδων κατέχουσα». Άρσέν. 

Mov. αύτ. σ. 65 «λυχνία λαμπαδηφόρος» ).•Πρβ. iiτι χαl «θρόνος πύρινος Θεοϋ 

η τοϋ βασιλέως Κυρίο1· η rοϋ Παντοκράτορος χrλ.» καl «θρόνος πυρl

μορφος» καl «πυρίμορφον Οχημα rοϋ Λόγου κτλ.>> χαl <<δ.ρμα πύρινον τοίί 

πάντων βασΙλεύuντος~ Jωl- «θάλαμος πυρίμορφος» χαί «στύλος πύριγος» καl 

«σωτηρίαν πυρσεύουσα» (ΜανουiJλ μέγ. (nlτ. Εν τψ Θεοτοκαρίφ σ. 51) κτλ 
• 

! 
t-; 
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Καl η εν Βαβυί/δνι Επταπλασίως εκκαυ&είσιt κάμιΥΟς, εν tι δΕν έφλέ
χ-θ-ησαν bί τρείς τcίη' 'Εβραίων παίδες Σεδράχ, ΜισDχ καl 'Α βδεναγώ, 
προεδ11λωσ~ την εχ Παρ-θ-ένου τοϋ 6είου πυρΟς γέννησιν. 'Εκ δΕ τών πολ · 
λών μαρτυρίων τών φερομένων παρ& τοίς Εκχλησιασtικοί; συγγραφεί'σιν 

άρκούμεθα νι'ι μνημονεύσωμεν τά~ε μόνον τU ποιητικά. Κοσμ. Μον. Καν. 
Χριστοϋ γενν. ι'ρδ. η' (είρμ.) «-θ-αύματος ύπερφυοϋς 1j δροσο6όλος ! εξεικό~ 
\1 ισε κάμινος τύπον- Ι ού γό.ρ οϋς Εδέξατο φλέγε ι νέους, ] &ς οϋδΕ πϋρ ; 

θ • π ι::ι' ~, " 'δ ς: ' " ~r · (,, κ · τijς εοτητος αρυF.νου, ην υπε υ Υηuυν, κτε.». ωσηφ ι μνογρ. αν. 

προεορτ. Θεοφ. ψ δ. η' (ε1ρμ.) "τέρατος ~περφυούς εδειξε τύπον I ή πvρf,_ 
δροσος κάμι1ιος πάλαι· ] τΟ γΠρ πϋρ ούκ εφλεξε Υέσυς παίδας 1 Χριστοϋ 
προδηλοϋν Ι ηΊν &σπόρως Εκ Παρ-θένου {}είαν γέννησιν ». Θεοφ. Ν ι κ. 
Καν. 'Ιω. Προδρ. ('Ιανουαρ. ζ') « βάιος έν ορει πυράφλεκτος I καl δρσ
σο6όλος κάμινος ΧαλδαϊκΎ; Ι σαφό>ς προγράφει σε, Θέό,•υμφε• I τό γάρ 
θείον liϋλο11 Εν ύλικfl γαστρl I πVρ άφλέκτως f:δέξω ». 

eo προφήτης CΗσαLας ς', 6 λέγει « καl &.πεστά'.η .πρός με εν τι'.ί;ν 

Σεραφlμ καl Εν τϋ χειρί εlχεν Clνθρο.κα, Ου τfι λαβίδι ελαβεν &πΟ τοϋ 
{}υσιαστηvίου, καl f]ψατο τοϋ στόμ(iτός μου καl εiπεν· ϊδοV ηψατο τοϋτο 
τών χειλέων σου καl &.φελεί τδς &νομίας σου καΙ τό.ς άμαρτίας σου περι

κα-θαριεί». ~ο Cίνθραξ ε!,·ε ό Εναν-&ρωπ1Ίσας ΥtΟς καi Λόγος τοϋ Θεοϋ 
κατα την έρμηνείαν τών fκκλησιαστικ<ίιν συγγραφέων. Παρ' "Ισιδώρφ τψ 
Πηλουσιώτn Patr. Gr. τόμ. 78, σ. 208 D κείται "ερμηνεία εlς θείον liν
θρακα· τίl λαβίδι ελαβεν ό διορατικώτατος ~Η σα'ίας τΟν έκ τοϋ -θυσια

σtηρίου ό:ν-3-ρακα τfιν τοϋ Κυρίου ήμών εναν-θρώπησιν -θ-εωρών τηλαυγέ
στατα· liνθραξ ή θεία έωρδ.το οVσία· λαβlς δ~ ή Εξ ήμών αύτfi ένω-3-είσα 
άναμάρτητος σάρξ ... Ηψατu δε τώv χειλέων ~Η σα'ίου καΙ τ δ ς αύτοϋ έχά

{}ηρεν άμαρτίας, τΟ:ς πάσης τfjς &ν-θρω:πότητος δηί.ο'\·ότι». Φέρεται δΕ καl 
παρα Γερμανψ Β' Κωνστ. σ. 247 Λαγοπ. «Εν τίσι δΕ καl ή τοϋ Χριστοϋ 
παρουσία μηνύεται; μετrί γf'rρ τΟ ε'ίπεί\· τ(.ν ΔαυLδ &,·Fβη καπνΟς έν όργί} 
αUrοί, πρόκειται τΟ c<άνflριαες &νήψθησαν Uπ' αϋτοϊi καΙ εκλινεν ούρανοUς 
καl χατέβη»' καl τούrφ σύμφωνα καl όμόλογα ό ΉσαLας άπολογείται 

(«καl άπεστάλη εν τών Σεραφlμ πρός με .... άπΟ τοϋ 8υσιαστηρίου»). 
άλληλοκράτητα τα προφητι~α καί, δπερ dτερος τούτων &σαφ(Ϊ)ς είρηκεν, 
ό ύπόλοιπος διευχρίνησεν· δ ν γ{Ίρ ι:iν-8-ρακα λαβίδι φερόμενον eH σαLας 
εφησε, τοίiτον ΘεΟν ούρανόθεν καταβεβηκότα Δαυ''ίδ προκατήγγειλεν, δς 
έπεξηγούμενος τΟν σκοπόν, δι' δν fίνωται τϋ τf1ς σαρκΟς ϋλη τΟ liϋλον 
τijς θεότητος πVρ .. οϋrως Εφασκεν <<ό:ν-3-ρακες &.ν1lφ{}ησαν ύπ' αύτοϋ». 
cΩς γ?ι.ρ μέγας πυράνθραξ έν Εσβεσμένnις ό:νΗραξι προσεγγίσας δι δ. πνεύ

ματός τfίς οlκείας μεταδίδωσιν Rνεργείας, οϋrω καΙ ό μονογεηΊς φύr.ει 
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ΘεΟς ό)ν Cίϋλος σαρκός παχύτητι κα-&' Uπόστασιν ένω-θFIς τοl1ς κατ' Επί
γνωσιν καl άγαΟοεgγίαν αύτψ .πλησιάσανrας άνημμένσυς fδειξεv (iγflρα

κας -τfι τοίi παναγίοu Πνεύματος συνεργίq.». Πρβ. ;ωl σ. 246, ιϊ κέξ. 

«ό δε παρ(l τ<ί) eΗσαί~ θείος lιvθραξ τύπος ΟJν καl αUτΟς τοίί Χρισrοϋ 

ού δια τοϋ Χερουβίμ, άλλα δια τοϋ Σεραφlμ τψ τοίi πρuφ{ιτου .παρα
βάλλεται στόματι». ('Ίδ. καt Βασίi.. Patl'. GΓ. τόμ. 30, σ. 429, κτλ.). 
'Εδόθη δ' ύπΟ Σεραφlμ ό Cίν{}ραξ τc'p ~Ησαίq, διότι ο[ Σεραφlμ εlνε 

έμnρησταt καΙ fχουσι η)11 ίδιότητα και υ)ν ένέργειαν τοϋ πυρΟς ('ίδ. Ψευ
δοδωνύσ. Άρεσπ. PatΓ. Gr. τόμ. 3, σ. 329 Α). 

Συχνότατα ό ΧριστΟς καλείται δπΟ τών έκχλη~ιαστικ5)ν συγγραφέων 
(ί-Jιθραζ καl θείας tiνθραξ ('ίδ. μαρτύρια πρΟς το ίς μνη μονευ-Βείσι καi Εν το ίς έξης). 
ey π Ο δΕ Γερμανου του Β' λέγεται κα1 «ό θεοϊrπόστατος ϋ.νθραξ» (σ. 25C), 26 

καi 306, 6 Λαγοπ.) κα1 «ό καθαρτικΌς α1•θραξ της άμορτίcις του κόσμου »(σ. 9.46, 
25) καl «11Jιθραξ ό ζώ1! και κινούμενος καl θείφ κεκραμέ1·ος nυρl»( σ. 248, 28) 

χαl «ό τυπικΌς άνθραξ>' (σ. 24'3, 25} καl ύπΟ Ίωσfιφ του cy μvογράφοu 
«U.νθραξ ό νοητός» (Μην. Άπριλ. η') ώς καl ύπΟ του Μητροφάvους καl 

'Ιωάννου του Θηκαρά ('ίδ. τα χωρία Εν τοίς έξης). Ί\παντq δΕ καl τΟ 
σι)Υδετον Ονομα πυράΨθραξ πορό Γερμηνψ τψ Β' σ. 214, 6 Λαγοπ. 

</Ησαίαν -θεαματιζόμενοι τοVς καθα.ρτηρίους πυράνθρακας ψωμιζόμενον». 
Έν δ' έπιγράμματι κατακεχωρισμένφ Εν BuJJ. de ]' institut aΓcllέiol. 
Russe a ConstantinoJJle τόμ. Η', σ. 249 καλείται ό Χριστος aνθρα
κώδης πυρφόρος: 

Ώς λαβίδα βλέπω σε φρικη]ν, Παρθέιε, 

φέρουσ(αν Χριστ)ον &νθρακ(ώ)δη πυρφ(ό)ρ(ο)ν, 

καθιίρσι(ο)ν σώματος καt ψυχijς ι)(ύ)π(ω)ν. 

Παρατηρηιέον δ' Uτι Qγθρακώδης Ηγεται καl ή οϋσία τών &.γγέ/,ων 
ύπΟ Μ1χωlλ τοϋ 'Ακ<ψιΗ(του έν fπιγρciμματι, Εν φ ό ΧριστΌς όνομά
ζεται κυρίως lf.τ•Οραξ (τόμ. Β', σ 396 Λάμπρου): 

"Αγθραξ κυρίως ΊησοiJς ό Δεσπότης 

ώς πϋρ θεϊκΟν φλεκτικΟ11 μολυσμάτων 

φωτιστικό,, τε της Ιιογικfiς ούσίας 

καl τfi γεηρQ: συγκεκραμένον φύσει, 

ώς μυσrαγωγεί · Σεραφiμ cΗσα'ίαv, 

c Ι-Ι δ' d1ιθρακώδης ούσία τών dγγέλω~ι 

κατα ι1SΗεξιν δευτέρως πυρουμέ1ιη 

σμ1lχει Qυπά''>ντας, φαιδρύνει ζοφουμένους. 

'Εν Bu!J. de !' inst. aΓchθoJ. Russe a Constantinople rόμ, Η'. σ. 
249 κέξ. πλι)ν τοη μνημονευ-θέντος Επιγράμματος, έν ψ καλείται ό Χρι- ,, 
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ση)ς q~ιθρακοΎδης πυρφόρος, παρατίflενrαι μετα τοϋ χωρίου του CΗσα'ίου 
καl δJ-0';.. μαρτύρια τfjς εLρημένης χρήσεω; τfjς λέξεω; tί.vθραξ. <Ημείς δΕ 
πλi1ν τών έν τοίς εμπρσσΗεν παρατε-3έvτων μαρrυρίων &.ναγκαίοv νομί~ 

ζομεν να καταλέξωμεν καl Οσα Clλλα Εχομεν πρόχειρα, διόtι ΕΙ' τψ Θ η~ 

σαυρφ του Στεφάνου καl έv τοίς άλλοις /,εξικ-οίς οUδεμία μνεία γίνεται 

τfjς χρfισεως ταύτης. 

Ιωάvν. Δαμασκ. PatΓ. GΓ. τόμ. 96, 3, σ. 848 «Ciνθρακ.α ύπέδειξα; 
ήμίv θεότητας». Κοσμ. Ι\1ο\-•. Καν. ~Υπαπ. Φδ. ε', τροπ. γ' «(ιύπτεται 
ΉσαΙας I τοϋ Σεραφ)μ τοv lf.νθρακα δεξάμενσς, I ό πρέσβυς εβόα τn Θεομ>]
τορι· I συ όJσπερ λα6ίδι χερσl λαμπρύνεις με I έπιδοίiσα, Ον φέρεις 

κτέ. ;>. Ίωσtlφ <Υμνογρ. Καν. προεορτίων Θεοφ. Φδ. η Ί τροπ. δ' «UνΟραξ, 

Ον προείδεν ~Ησα'Cας, I Εν t:οίς ϋδασι τοϋ 'Ιορδάνου I &.ναψ&εlς κτέ.». 
Ή δΕ Θεοτόκος Ιιέγεtαι. ύπ.Ο τώv ποιητι:ί)ν «λα6lς τδJι θε'ϊον U.1ιθρακα 
φέρουσα» ('Ιωάνν. Δαμασχ. έν τψ Θεοτοκαρfφ σ. 24) καl «λα6lς 'Ι] τ(ηι 

θε'ϊσι-' Ci1ιθρακα φέρουσα» (Προσόμ. αύτ, σ. 25) Ml «λα6lς 1] τΟν Ψοητδv 
lf.vθρακα 6αστάσασα» (Μητροφ. Σμύρν. α~r. σ. 26) καΙ <ο) λα61ς >] μυστικ1]l 

'Ι] τΟ11 U.νθρακα ΧριστΌν I συλλα6οϋσα έ11 γαστρ'i» (Μεγαλυνάρ. cy πα

παντfjς) καl «1} Σεραφικ1) τού θείου Uνθρακος λα6lς>> ('Α νδρ. Κρήτ. Patι~. 

Gr. rόμ. 79, σ. 896) >ωt «λαβiς, ην Ήσαtας I ό προφήτης πάλαι εaεά
σατο, I τΟν θε'ϊον l111θρακα ΧριστΌν I έν κοιλίq . .. φέρουσα» ('ΙωσΥμp 
eΥμνογρ. Εν τψ Θεοτοκαρίφ σ. 10) καl 'lj θεία λαVLς 'I} τΟν θείο11 U.νθρακα 
δεξαμένη» (Ίωάνν. Ε~χαtτ. α~r. σ. 69) καt ,J.α61ς Oεiov lf.νθρακσς> (Θεόδ. 

Λάσχ. α~r. σ. 94) καΙ «λα61ς μυστικfι» (ό αiJτος αiJr. σ, 94) καΙ «λαβiς 
νοηη) I 1] τΟν θε'ίον και tί.σβεστον J έν κοιλίq φέρουσα, I Ήσα'ίας 
δv 1'βλεψε I ... i'f.νθρακα> (Πρσσόμ. rοϋ π/., δ' !]χου rσϋ Θεοrοκαρίου 
σ. 170) καi «vοηπ) λα61ς i'f.νθρακα φέρουσα θε'ίσν» (Μην. Φεβρ. γ') καt 
«άνθρακοφόρος πυράγρ~» (~ ΑΥδρ. Κρήτ. Εν τψ Θεοτοκαρίφ σ. 173) καi 
«άνθρακοφόρος λα6lς» (Ίωάνν. Εύχα'ίτων Μην. 'Ιαν κζ'). Σημειωτέον 

δ' Οτι Εν τίi τοϋ Κουμανούδη Συναγωγfι νέων λέξεων κείται «dνθρακο
φ6ρος' «θεοδ6χος &νθρακοφ6ρσς λαβiς» lf1 Παναγία) Ε\' dκσλουθί<t τi'jς 
όσίας Φιλοδέης τfi έκδσθείσυ τij\ 1717 ». Λέγι ι δε προς τούτοις 'Ιωάννης 

δ ΘηκαρcΊς Εν τψ Θεοτοκαρίφ σ. 71 «φλογοφόρος λα6lς '~l τΟν νοητΟν 
liνθρακα κατέχουσα» καl Ίωσfιφ ό tΥμνογρ. 1\.1ην. Άπριλ . .η' «φλογοφό

ρος ώς λαβlς I ύnεδέξω εν γαστρl : 111'θρακα τΟν νοητδν» καl Μανοωlλ 

ό μέγας ρήτωρ εν τij\ Θεοτοκ. σ. 120 "J φλογοφ6ρος λα6iς, I Πάναγνο 
καl Μην. ~Ιαν. β' «Ci11θραξ ό προοψθεlς τψ ιΊείφ Ήσα'ί~ ΧριστΌς ώς iJΙ 
λα6ίδι χερσi τής Θεοτ6κοv rij\ πρεσβύτυ δίδοται» καί 'Ιωσi]φ δ Ύμνογρ. 
Μην. Φεβρ. γ' «νοηη)γ λα6ίδα σε I U.11Θρακα φέρουσαγ θείΟ'}' I ο ... ως 
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ΘεΟς ων Ciϋλος σαρκΟς παχύτητι κα&' ύπόστασιν ένω8Flς τοl•ς κατ' έπί
γνωσιν καl άγαDοεgγίαν αύrψ πλησιάσανrας d:νημμένους Εδειξεν _(iγ(tρα

κας τfι toU παναγίοu Πνεύματος συνεργί\(». Πρβ. καΙ. σ. 246, t) κέξ. 

«ό δε παρ/t τψ ~Ησαfg θε'ϊος tiνθραζ τύπος 0\ν και αύτΟς τοϋ Χριστοϋ 
οϋ δια τοϋ Χερουβίμ, άλλα δια τοϋ Σεραφiμ τψ roU προφ1lτου παρα
βάλλεται στόματι». ('"Ιδ. καl Βασίλ. Patr. Gr. τόμ. 30, σ. 429, κτλ.). 
Έδόflη δ' ύπό Σεραφlμ ό Ciν-θραξ τψ "ΗσαLq:, διότι o'l Σεραφlμ εi\'Ε 
έμnρηατα't καΙ Εχουσι n)JI ίδιότητα και υ)γ έγέργειαν τοϋ πυρδς (ϊδ. Ψευ
δοδιονύσ. Άρεοπ. Patr. Gr. τόμ. 3, σ. 329 Α). 

Συχνότατα ό ΧριστΌς καλείται UπΟ τών Εκχλησιαστικ(δν συγγραφέων 
C11'θραξ καl θείος l11ιθραξ ('ίδ. μαρτύρια πρΟς το ίς μνη μονευ-θείσι καl έν τοίς έξης). 

~Υ.πΟ δΕ Γερμανοϋ τοϋ Β' ί.έγεται Ήαi «ό θεοii:πόοτατος lJ.γθραξ» (ιτ. 25f\ 26 
κάl 306, 6 Λαγο.π.) ;ω[ «ό καθαρτικδς C11'θραξ τfις άμορτίcις τοίί Ήόσμου »(σ. '~46, 
25) καl «111'θραξ ό ζώ1' και κοιούμενος κai θείφ κεκραμέJ·ος πυρ/.»( σ. 248, 28) 

καl «ό τυπικδς lί.νθραξ"t (σ. 24S, 25} καl UπΟ Ίωσηφ τοίi <Υμνογράφου 

«άνθραξ ό νοητδρ (Μην. Άπριλ. η') ώς καί UπΟ τοϋ Μητροφάνους καl 

Ίωάννου τοϋ Θηκαρα ('ίδ. ιcl χωρία εν τοίς έξής). Άπαντg δΕ καί τΟ 

σύν{}ετον Ονομα πυράνθραξ παρα Γερμηνψ τψ Β' σ. 214, 6 Λαγοπ. 
«Ήσαίαν -3εαματιζόμενοι τοVς καθαρτηρίους πυράγθρακας ψωμιζόμενον». 

Έν δ' lπιγράμματι χ<ηα"χωριομένφ έν BuJI. de I' institut arclιeol. 
Russe it Constantinoι)le τόμ. Η', σ. 249 κα1.είται ό Χριστος &vΟρα· 
κώδης πυρφ6~σς: 

'Ως λαβίδα βλέπω σε φρικηjν, Παρδένε, 

φέρουσ(αν Χριστ)ον &νθρακ(ώ)δη πυρφ(ό)ρ(ο)ν, 

καδιiρσι(ο)v σώματος καi ψuχijς ρ(ύ)π(ω)ν. 

Πυρατηρηιέον δ' ~η Ο.νθρακώδης J.fγεται καl ή ο\Jσία τών &γγέJ.ων 

ύπΟ Μιχοηλ rοϋ 'Ax(φnfi1oυ Εν fπιγρ(iμματι, έν φ δ ΧριστΌς Ονομά
ζεται κυρίως α,,Θραξ (τόμ. Β', σ 396 Λάμπρου): 

"ΑJΙθραξ κυρίως 'Ιησούς ό Δεσπότης 

ώς πiϊρ θεϊ"(γμ φλcκτικδν μολυσμάτων 

φωτιστικό11 τε τfjς λογικης ούσίας 

καl rii γεηρQ: συγκεχραμένον. φύσει, 

ώς μυσrαγωγεί Σεραφiμ <ΗσαLα''· 

~ [-[ δ' Cοιθρακώδης σVσία τώ11 άγγέλω1ι 

κατΟ. ι1έΗεξιν δευτέρως πυρουμέ1'η 

σμ1lχει Qυπ(!Jντας, φαιδρύνει ζσφουμένους. 

Έv Bull. de l' inst. aΓclιeol. Russe iι Constant.inol)ie τόμ. Η'. σ. 
249 κΕξ. πλην τοϋ μνημονευ-θέντος Επιγράμματος, έν φ καλείται ό Χρι-

'· 

• 
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στΟς ά?'Ορακώδης πυρφόρος, παρατί3ενται μετU τοϋ χωρίου τού Ήσα"ίου 

καl δύ~ '!..μαρτύρια τfiς εLρημένης χρήσεως τfiς lιέξεω; Ο.νθρrι.ξ. <Ημείς δΕ 
πλfιν τών εν τοίς Εμπροσ-3εν παρατε-Gέντων μαρτυρίων &ναγχαίον νομί

ζομεν να καταλέξωμεν χ<tl Οσα Uλλα Ε;ι:ομεν πρόχειρα, διότι Ει' τψ ΘtΊ

σαυρφ τοϋ Στεφάνου καl Εν τοίς άλλοις λεξιχ-οίς οlιδεμία μνεία γίνεται 

τfiς χρήσεως ταύτης. 

Ιωάνν. Δαμασκ. PatΓ. Gr. τόμ. Ω6; 3, σ. 848 «?lνθρακ.α ύπέδειξας 

ήμϊν θεότητας». Κοσμ. Μον. Καν. cΥπαπ. ψδ. ε', rροπ. γ' «Qύπrεται 

Ήσα·tας Ι τοϋ Σεραφ)μ τον U.νθρακα δεξάμενος, I ό πρέσβυς έβόα τjj Θεομlj
τορι· I συ Wσπερ λα6ίδι χερσl λαμπρύνεις με I έπιδοϋσα, Ον φέρεις 

κτέ. >>. Ίωση φ cy μνογρ. Καν. προεορτίων Θεοφ. ψ δ. η Ί τροπ. δ' «i'.iνθρaς, 

δν προεϊδεν ΉσαLας, I έν τοίς ί!δασι τοϋ 'Ιορδάνου I άναψ&είς κτέ.». 

<Η δΕ Θεοτόκος λέγεται. ύπΟ τών ποιητι:ί1ν «λα6lς τΟν θείον άνθρακα 

φέρουσα>> (Ίωάνν. Δαμασκ. έν τψ Θεοτοχαρ!φ σ. 24) καl «λα6lς 1] τΟν 

θείωι 1Jγθρακα φέρουσα>> (Προσόμ. αϋr. σ. 25) καl «λα(Jlς 1] τQγ νοητΟν 

U.νθρακα 6αστάσασα» (Μητροφ. Σμύρν. α~τ. σ. 26) καl "'l λα6!ς 'l μυστικ1]l 
1} τ(J1' lJ.γθρακα ΧριστΟν I συλλα6οiίσα έν γαστρt» (Μεyαλυνάρ. Ύ πα

παντfiς) καl «ή Σεραφικη τσV θείου l11ιθρακος λα6lς» ('Ανδρ. Κρήτ. Patr. 
Gr. τόμ. 79. σ. 896) 1ιαl «λαβ[ς, l]v Ήσα·tας I δ προφ1jτης πάλαι έδεά. 
σατο, ι τδγ θείσγ άJιθρακα Χριστδν I έν κσιλίq, . .. φέρουσα» ('ΙωσΊ)φ 

eΥμνογρ. έν τψ Θεοrοκαρίφ σ. 10) καl 1] θεία λα6lς ή τΟν Οείσγ ανθρακα 

δεξαμένη» (Ίωάνν. Ε~χα·tτ. α~τ. σ. 69) καi «λα6!ς θεlου aνθρακος» (Θεόδ. 

Λάσκ. α~τ. σ. 94) καi «λα6!ς μυστική» (ό αuτος α~τ. σ. 94) καl «λαβiς 
νοητη I 1} τΟν Θείον και i'iσβεστσν ι έν κσιλίq. φέρουσα, I Ήσα'ίας 

δν Ιfβλεψε I ... iί.J•θρακα> (Προσόμ. τοϋ πλ. δ' Ύ]χου τοϋ Θεοτοκαρίου 
σ. 170) καl «τ•οηη) λα61ς aνθρακα φέρουσα θεισν» (Μην. Φεβρ. γ') καl 

«άJΙθρακσφόρσς πυράγρ~» (~ Ανδρ. Kρ1lt. έν τc'ρ Θεοτοκαρίφ σ. 173) καl 
«άγθρακοφόρος λα6ίς» (Ίωάνν. Ε-Uχαfτων Μην. 'Ιαν κζ'). Σημειωτέον 

δ' Οτι Εν τfi τοίi Κουμανούδη Συναγωγ[j νέων ίιέξεων κείται «dνθρακο
φ6ρος· «θεσδ6χος &ν0ρακοφ6ρος λαβiς» (tι Παναγiα) εν &κo1,oυiHtt τijς 

όσίας Φιλο{)έης τjj εκδοδείση τψ 1717». Λέγιι δε προς τούτοις 'Ιωάννης 

ό Θηκαράς έν τψ Θεοτοκαρίφ σ. 71 «φλογοφόρσς λα6lς 1] τΟν γοητQγ 
li11θρακα κατέχουσα» καl Ίωση φ δ Ύμνογρ. Μην. 'Άπριλ .. η' «φλογοφό~ 

ρσς ώς λαβlς I ύπεδέξω έν γαστρl ι ανθρακα τΟν νσητδν» καl Μανου1)λ 

ό μέγας (\ήtωρ έν τψ Θεοτοκ. σ. 120 <>ί φλσγοφ6ρσς λα6[ς, I Πάναγνε» 
καl Μην. ~Ιαν. β' «li1ιΟραξ δ προοφι1εlς τψ -&είφ ~Ησα"ίg Χριστός ώς έν 

λα6ίδι χερσl τής Θεοτόκου τψ πρεσβύτη δίδοται» καί 'Ιωσiιφ ό Ύ μνοyρ. 
Μην. Φεβρ. γ' «11οηη)ν λα6ίδα σε j (Jγθρακα φέρσυσαν θεtω} I ... &ς 
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Σuμf:On· Εβλεψε» καi δ -Ιώβιος Anal. Sac1·. PitΓa τόμ. Α', σ. 427 <<πυρ

φόρος ώς ?.α6lς ] τΟν δ.νθρωω τΟν θείον I dφλέκτως φέρεις, Κόρη» 

κα1 έν τ<'ρ ~ Αχα\Ηστφ εLς την Κσίμ. τfίς Θεοr αύτ. σ. 266 «χαίρε λαβlς 

πρuφι]τα; )iαθαίρουσα» καl Θεοφάνης ό Νικαίας έν τί{) Θεοτοχαρίψ σ. 

131 «θείου ύ.νθραr.ος σεπτδν θυμιαη]ριον» καl σ. 168 ((καi χρυσοϋν θυμια

η]ριωι πάντες I σε γινώσκομεv, άγνfι, I θείας ούσίας φέρουσαν I Εν 

ταϊς &.γκάλαις, κόρη, Ciνθρακα"> καl Γειόργως δ Νικuμηδείuς Εν τcί) Θεσ-
τοκαρίφ σ. 59 «τΟ χρvσοVν θuμιαη]ριον1 Δέσποινα 1 ] δν Φπερ τΟ χειρό-
γραφον τΟ τοϋ προπάτορας ] κατεκαύθη τr'jJ θείφ ] πυρί προσομιλfjΙJαν 
ταυ έν aal ανθρακσς» καl Ίωάννης ό Εύχα·ίrων αUt. σ. 77 «1} τΟν θείον 

(iγθρακα κυ1]σααα». 

Παρατηρητέον δ' δη liνθρακες καλοϋνται καl οί 'Απόστολοι καl οί 

μάρτυρες τσϋ Χρισrοϋ. Φώτ. 'Αμφιλ. σ. 104 Οίκον. «άνθρακας μΕ:ν δ τfjς 

άναγωγiϊς λόγος τοUς 'Λποστόλους Κυρίου καl μάρτυρας Ονομάζει, (-δπΟ) 

τoiJ θείου δηλ01 όrι καl καθαρτηρίου καl. πfiσαν κακίαν φλέγοντός τε και 

καταγαλίσκοντος πυρός &.ναψθέντας. 4πVρ γdρ ό ΘεΟς 1}μώ1' καl πVρ κα~ 

ταναλίσκωι η)ν μοχθηρίαν;;;· ψάλλει δε καl ό μελφδΟς «Ciν&ρακες άν~lφ-3η-
"' " - λ? ~ ' ' β' ' ?' , ' σαν υπ rωτου κ ινανrο; ουραvους και κατα αντος, χω οια γνοφον τηα 

τ6ς άσcραπUς τi)ς 8εότητος περισtέλλουσαν n)v ήμεrέραν περιβu.λλομένου 
σάρκα . >>. Πρβ. κα\ rερμ. Β' Κωνσt. σ. 247 ('ίδ. to χωρίον sν τοίς Ι!μπρσ

σi!εν) κα\ Νικηφ. Βλεμμ. Oun. vitae et carm. σ. 129, 46 Heisenb. 
«ό λαμπρΟς ανΟραξ (τουτέστιν ό ΧριστΟς) πυρσοποιεί σΟν στόμα». 

ΤΩ Cl Α γιον Πνεϋμα κατα την Πεντηκοστην κατηλδεν έπl τους 'Απο

στόλους δίκην γλωσσών πυρός. ~ο Λουκι:iς Πι~άξ. 'Απ. Β', 3 λέγει «κα1 ιόφ8η
σαν αίιτοίς διαμc:ριζόμπαι γJ.ώσσαι ώαεl πυρός», αVται δ' αί γλώσσαt 

λέγονται πολλάκις ύπΟ τών Εχκλ~jσιαστικών συγγραφέων πύριναι γλόJσσαι 

il γλώσcαι πύριναι. ~Εν τφ Θησαυρ(ρ τοϋ Στεφάνου Εν λ. πύρινος είνε 
τάδε μόνον γεγραμμένα <<Et ap. Greg. Naz.: Εν γί.ώσσαις πυριναίς (πυρί
ναις) φαινόμενον, in Iinguis Iigneis. Quibus veι·bis Γespicit ad illud 
Act. 2 [3]: &\φδησαν αΌτοίς διαμεριζόμεναι γλώσσαι &σε\ πυρός». Λέγει 
δε καl δ 'Ρωμανος Kovc. Πενt. ι' (Anal. Sacr. Pitι·a τόμ. Α', σ. 161) 

«γλώσσαι γU..ρ πάλιν πύρι~ιαι \ τόr' όJφ-8-ησαν» καί ό Φώτιος 'Αμφιλ. σ. 

110 Ο'ίχ. «μετ α τfιν διανομην των πυρί1·ων γλωσσών» καl Γρηγόριος ό 
Κορίν-θου Ε.ν κώδ. Σκύρου σ. 517 <ο1 φανείσα έν μορφίi πυρίνων γλωσσών», 

δύο δΕ μαρτ~ρια Εκ τών στιχηρά'JV τών α'ίνωv καi εκ του έξαποστειλιtρίου 
τijς ΠεντηκοσtΎJς παρέδεtο δ Γ. Χατζιδάκις SV τjj Ά{Jηνι): τόμ κς·, σ. 
124 «Οτε τΟ Πνε'Uμα κατηλ3ε τΟ &γιον ·έν πυρίJιαις γλώσσαις» και «φώς 

καl τΟ &γιον ΠνεUμα, δπερ Εν πυρίναις γλώσσαις τοίς Άποστόλοις έπέμ-
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φΘψ. 'π ρ β. <.γλώσσαι πυρiμορφοι> (ΕΌστά{J. Sj)iC. R οιη. τόμ. Ε", σ 200) 

καl γλω~σοπύρσευτος καl γλωσαοπυρσεύτως (Στίχ. εl'ς ο'-ιν Πεηηκοστην 
«πνοfι βιαίq. γλωσσωτυρσεύτως νέμει ! ΧριστΌς τΟ δείον Πνεί'μα τοίς Άπο
στόλοις») καl «γλωσσοπυρσόμορφος χάρις» ( «t1 φαν ε ίσα έν μορψίi Jιι•ρίνων 
γλωσσών» Γρηγ. Κορ.) καi γλωσσοποιούμενογ πVρ» (ΕUστά-3. ~Ίδ. Κου-
μαν. Συν. λ. &:θησ.) χαl «γλωτη]ματα πυρΟς» ('Ιωάνν. Δαμασχ. Κουμαν. 
Συν. },, &-θησ.) καl «πυρσοφαίαι γλωττόμορφοι» (Κωνστ. Πορq;υρ<ιγ. Κου
μαν_ Συν.) καi «πυρσοφορόγλωσσαι ('Λπόσtολοι)» (Συνοδ. fπιστ. τρι&ν 
παιριαρχών. Κουμαν. Συν.). Λέγεται δΕ κο.l έν Μην. 'Ιουν. ια' «γλώσσαν 
η]ν πυρίπνοον πυροειδώς μερισθείσαγ»· πρβ. καl τΟ 8πίρρ. πυρπνόως έν 
τ{ρ κανόνι τljς Πεντηκοσιflς, δ Εξηγείται Γρηγόριος ό Κορίν-θου δι{1 
ιοϋ ,,δ[κην πυρος» ('ίδ. κα\ Εi'ιστιi{J. Sj)iC. Roιn. τόμ. Ε", σ. 311). 

Πύροιαι γλώσσαι καλοϋηαι καl αL τών &γγέλων, οϊτινις, ώς θΟ. ε'ί~ 
πωμεν έν τοίς έξfjς, λέγο\tαι πύρινοι. cΡωμαν. έν 'Αναίι. Ίεροσολ. Στα
χι'ολ. τόμ .. \Ί σ. 390 «Uσωμάτων o'L δημοι δοξάζουσιν, I Εκ πυρί11ων γλωσ
σών άνJκράζοuσι». 

'Απω·τ(J δΕ :πρΟς τούτοις καl έν μεταφορικΌ Εννοίq: ή πυρίγη γλώσσα 
παριχ Θεοδώρφ τψ Στοuδίtn Anal. Sacl'. τόμ. Α', σ. 367 «ή φωνη τι)ς πυ· 
ρίγης γλώσσης σου I χαταφλέγει rΊ]ν άμαρτίαν» καl παρ& Γερμανψ τφ Β' 
σ. 217, 13 Λαγοπ. «&λλ' Εσφυρηλαηlδη ταϊς γλώσσαις ιfiς ύμών όμηγύ
ρι·ως καί τcρ πυρ/, του ζ1}λου τfjς Uμών άγαπ1ίσεως μαλαχ8εlς (ό έμΟς τρά

χηλος) Uπεχάλασε· πυρίJ'ας ύμ&ν τdς γλώσσας τότε ύπέλαβον καtό tσUς 
:πυρφόρους ϊππους τοϋ 'ΗλιυV &νελαφριζούσας πρΟς τΟ αΗ}έριον ϋψος τοϋ 
ί'Jπερυψήλου άξιώματος» καl σ. 301, 11 «είJχομαι δΕ κα1 γλώσσάγ μοι 

χωρισι'tfιναι πυρίνην άρη τΟ μεταφορητΟv τούτο ύπερψον Επαναβεβηκότι 
καl ρητορεύειv άπαρχομένφ τα μεγα/,εία τοϋ Θεuίi». Πρβ. σ. 217, 22 «δα
νείσατέ μοι xnl πάλιν τdς πυρφόρους γλώσσας -δμών» καl Μην. Ίουν. 
η' καl ιδ' «τfί πυριφθόγγφ γλώττη σου» καl τΟ Επί8ετον πυρίστομος. Εlπε 
δε ΓερμανΟς ό Β' καl «ώς πυριμενείς ρ1}τορας τfίς σαρκώσεως τοt l\1α
νουiιλ» (σ. 302, lG Λαγσπ.) χα\ «πvριμεν>) δε χεiλη ρητόρων κα\ γραφέων 
διαφημίζουσιν» (Μεσ. Βιβλ. ΣάΏα tόμ. Β', σ. 5) κα\ Νικηφόρος δ Βλεμμ. 
«ό λαμπρΟς Ciν{}ραξ πυρσοποιεί σΟν στόμα» (Cul'r. vitae et car111. σ. 129, 

46 Heisenb). 
Λέγεηη δΕ προσέτι καl π} γλώσσα πVρ», ού 'ίδ. τi1ν fρμηνείαν παρ' 

'Ισιδώρφ τψ Πηλοuσιόηη PatΓ. GΓ. τόμ. 78, σ. 613. 
~ο ΘεΟς ού μόνον αlJιΟς είνε πϋρ, &λλ& καl τσUς λειτουργσUς αύr.οϋ 

&γyέλους Ζ;cοίησεν έκ πυρός. Γρηγ. Ναζ. Patr. Gr. τόμ. 36, σ. 72 <<ποιείν 

γιlρ λέγεται (δ ΘεΟς) τοUς ιl_γγέληυς α-δτοί! πνεύματα καl τιιiις λειτουργοiις 
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αύrοϋ πuρΟς φλόγα. (Ψαλμ. ργ ', 4) ... πvεUμα δΕ &κούει καl πiίρ' τΟ μέν 
&ς νοητfι φύσις, το δε &ς καδάρσιος>. Βασίλ. Patr. Gr. τόμ. 32, σ. 137 

«ή οUσία αUτών &έριον πνεϋμα ... 11 πVρ (iϋλον». Ψευδοδιονύσ. ~Αρεοπ. 
PatΓ. GΓ. τόμ. 3, σ. 329 f(t&ς ο'Uραvίας οUσίας έκ πυρΌς διαπλάττουσιν 
(οί δεόσοφοι)>. Ίδ. καl τόμ. Γ', σ. 328 κέξ. καi Μαξ. Σχόλ. τόμ. Δ', 
σ. 105 (τα χωρία έγράφησαν έν τοίς εμπροσδεν). Φώτ. Άμφιλ. σ. 138 

Olxov. <<ό μέν γε &εοπcirωρ Δαβlδ πυρός τε αίιτών &νε!πε τήν ούσίαν 
καl δημιουργΟν ύπάρχει\', δς καl tfjς Clλλης έστl κτίσεως άπάσης καl έπι
γινώσκεται δημιουργός». Πρ~. Γρηγ. Ναζ. Patι·. Gr. τόμ. 35, σ. 737 «τος 

&γγελικd:c; καl οUρανίους . . δυνfίμεις, α"ι πρώται σπώσαι τοϋ πρώτου 
φωrΟς. . . φώς εtσι καl αύταί; τελείου φ ω τΟς άπαυγάσματα » καl τόμ. 
36, σ. 364 «δεύτερον δΕ φ{ί)ς ϋ.γγελος, τοϋ πρώτου φωτΟς &πορροή τις 
1) μεrουσία» (πρβ. καl σ. 72). ΔιΟ «δευτερεύοντα φύ>τα» καλοUνται οί 
Ciγyελοι ύπο τού Μητροφάvους Καν. τριαδ. !jχ. β', ψδ. ζ', τροπ. β' καl 
«τfiς Τριάδος φWς δεύτερωι» δ άρχάγγελος ΜιχωΊλ t1π0 τοϋ Κλtlμεντος 
Μην. Νοεμβρ. η'. 

~Επειδiι δ' Εκ πυρΟς είνε ή ούσία η'Ον άγγέλων, λέγονται οίίrοι πVρ 
(τΟ l!μψvχον και ΥΟερόJΙ, τΟ τρισόλβιοJΙ κτλ.)' καΙ. Π'ύριJΙοι (ζqJον πύριyογ, 
στρατεύματα πύρινα κτλ.) TQ εlδος αUt('Ον είνε πύρινοt•, 1} φύσις πυρίνη, 
1} γλWσσα πυρίγη, τd χείλη πύρινα κτλ. 

Θεόδ. Στουδ. Patr. Gr. τόμ. 99, σ. 732 «δ.γγελοι, το lμψυχσν κα1 
νοερον πvρ, ή λογικlj τού Θεού φλόξ>. Anal. Sacr. Pitι·a τόμ. Α', σ. 
L ν «τό τρισόλ6ιον πiίρ I καl ·ΗεουργΟν Εκστράτευμα I τψ &iJλφ φωτι I 
κυκλόιΊ-εν παριστάμενοι ... tά'Jν &σωμάτων οί άρχιστράτηγοι, I πυρφόροι τfις 
χάριτος». CΩς στύλος πυρΟς ι:tlφ{}η δ άρχάγγελος Μιχωlλ, Οτε εποίησε τΟ 
εν Χώναις iJαύμα (ού ή μνήμη τελείται τn 6n Σεπτεμβρίου), &ς λέγει 
Ίωσ1)φ δ ~y μνογράφος Εν τψ β' κανδνι είς τi}ν έορτ1lν ταύτην ψδ. δ', 
τροπ. ε' αστiiλος πυρΟς κα-θωρά-θης I 'Αρχίππφ ti{) -θεόφρονι, I δτε απει
ρος ι δfiμος άνομος κατέσπευδε ι κατακλύσω ϋδατι τΟ τέμενος I τΟ σόv1 
dρχηγΕ τών riνω δυνάμεων». 

Παρα τψ ~Ρωμανό) Κοντ. είς τΟν νιπτfjρα ζ' φέρεται «ϊσταντο φόβφ 
οί πύροιοι I καl Εξί(ίταντο χοροl &.όρατοι» και Κοντ. είς την Χριστοϋ γένν. 
ιβ' «πώς σuνανύμνησαν πηλίνοις οί πύρι1ιοιι>, τοuτέσι:ιν άν{}ρώποις (ποι
μέσιν) o't Cίγγελοι. ΆπαντQ: δΕ καl παρ' 'Ιωάννη τψ Μαuρόποδι Εν τψ Θεοτο
καρίφ σ. 31 «άγιωτέρα &γγέλων, Χερουβlμ ύπερτέρα, πυρίνων &νωτέρα Σερα
φlμ» καi παριl Γερμανψ τcρ Β' σ. 306, 11 Λαγοπ. «δ μΕν άϋλος καΙ πύρινος 
καl πρlν έωσφόρος ... τών σUρανίων σφαιρωμΙiτων δια κακία ν &.ποχεκύ · 

λισται>> καl παρCt τψ Ζωναρ~ Λεξ. σ. 15 <,άγγελος ζψον λογικόν, ύμνο-

< 
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ί.ογικόν, πύρινογ κτέ.>> καl παρΟ: τψ 'Ρωμανψ Anal. SacΓ. PitΓa τόμ. 
Α', σ. ~·27 «καί στρατεύμασι πυρί11οις» καl παρ& Γερμανψ τψ Β', σ. 248, 

21 Λαγ~_π. «καl αlJτοίς το'ίς πυρίvοις τάγμασι τών &γγέλων» καl παρΟ:. ., 
Θεοδώρcρ τψ Στουδίτη PatΓ. GΓ. τόμ. 99, σ. 733 \ιοϋτω καl 1νfωϋσεί τό) 
πάνυ έν πυρί φλογΟς &γγέλων ό πύριΨος ποταμΟς δπτάνεται την ποηφό 
ρον πυράρδευτον άλυμάντως περιφ'λέγων βάτον» καl έν στιχηρψ Μην. 

Σε.πτεμβι'. ς• <<ό ποιών τσUς &γγέλους σου, I ωσπερ γέγρα.πται, πνεύματα ι 
καl τοVς λειτουργοϋντάς σοι φλόγα πύριγογ)>. Λέγει δ' ό Ύμνογράφος 
Ίωσ1]φ (περi τού &ρχιστρατιjγου Μιχαiολ) Μψ. Σεπτεμβρ. ς' «τδ εlδσς 
καl 1] φύσις σου πυρ{γη» (πρβ. στιχηρΟν β' αlJτό{}ι <<καl τΟ εΊδός σου πύ

ριγωι ι καi τΟ κάλλος {}αυμάσιον I Μ ιχαΎjλ πρωτάγγελε») καl "Ρωμανός cJ 

μελφδΟς Εν ΆναJ.. Ίεροσολ. Σταχυολ. τόμ. Α', σ. 390 «&σωμάτων ol 
δfjμοι δοξ(.iζουσιν, ι έκ πυρίγωγ γλωσσώ11 &νακράζουσι», εν δε τ ψ η' σtι
χηρψ Μην. Νοεμβρ. η' κεi:ται «πυρίνοις χείλεσιγ I Uμνεί σε τα Χερου
βίμ, Ι Χριστε ό Θεος ... α~τος γaρ (ό Μιχαήλ) ιjμaς ωjμερον χαrηύγασε Ι 

.. κροτfjσαι .... αίνον τΟν τρισάγιον I τοίς πηί.ίνοις χείλεσοι»' πρβ. στι

χηρΟν Ίδιόμ. Μην. Νοεμβρ. η' «&ς φώς λευχειμονοίiντες έν ύψίστοις I 
τΟ πVρ καταυγάζετε εν κόσμφ I ηJς ilπροσίτου θεότητας ι 08εν καi τΟν 
τρισάγιον ϋμνον ι έν φλογεροίς τοίς χείλεσιν_ ακαταπαύστως «δετε». 

Λέγεται δΕ πρΟς τούτοις ύπΟ τοίi Σωφρονίου 'AνiJ. Παλ. Λ', 123 
«οί•ρανίη γενε1Ί σε πυρίπνοος &μφιπολειJει» καl ύπό Θεοδώρου τοϋ Στου
δίτοu PatΓ. G1·. τόμ. 99, σ. 740 <<πυρέμψυχος καl την πυριlν ψύχων 
U.yγελος)> χαί ίιπΟ τοϋ ΙΩι1lμεντος Μην. Νοεμβρ. η' «dρχιστράτηγοι :nυ
ρίμορφοι» και uπο Γερμανοί! τοϋ Β' σ. 220, 26 Λαγοπ. «τώv &γγέ

λωv τα πυρίμορφα τάγματα» καl σ. 302, 19 «τci πυρίμορφα Σεραφiμι> 
χαi ύπο Θεοφr!νους τού Κεραμ. Patι·. Gr. τόμ. 1Β2, σ. 789 «πυρσο
φαείς οVσίαι τάJγ Σεραφίμ». (Σημειωτέον δ δτι κυρίως τα Σεραφlμ 

εlvε Εκ πυρός· «διερμηνεύεται δΕ Σεραφlμ έμ:nρηοταΊ. ijτοι θερμαίΨο1'τες)> 
λέγει δ Κύριλλος~ παρό δΕ τψ 1l'ει:δοδιο1υσίφ PatΓ. GΓ. τόμ. 3, σ. 329 
κεtται «τοUς ύπερτάτοuς Σεραφ1μ έμπρηοτdς Ονιας fμφαίνει καl τ1lν πυ
ρΟς ίδιότητα καi Ενέργειαν αUτοίς &πονέμει»· "ίδ. καl 'Ιωάννην Εύχαίτων 
Εν tQ) μνημονευ8έντι χωρίφ καl τι1 rιερl τοίi Ciν8ρακος γεγραμμένα). Πρβ. 
καl τΟ παρι:Χ Γρηγορίφ τφ Ναζιαvζη1 φ Επί'θετον του Ογγέλου λαμπρο:τιυρσό
μορφος καl Έξα.ποστειλάριον Νοεμβρ. η' «&ρρήτως :nυρσευόμε1ιος / ταίς 

{}ε'ίχαίς Ελlιάμψεσι ι της Vπερφόηοu Τριάδος ... ΜιχαΊν. άστραπόμορφε» 
καl Μιχ. Άκομιν. τόμ. Β', σ. 396 Λάμπρ. «ή δ' άνΟρακώδης ούσία τών 
&γγέλωv I κατα μέ-θεξιν δευτέρως πυρουμί1'η» Υ.αl <(παρ' οίi (Κυρίου) 
πυραυγείς (οί ά:γyελοι) κ&ξω·αφι1έντες Ι φλόγες λαμπη'jριοί τε καl κα-θάρ-
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c - , ~δ · καl φωοφοροίισιν U.μ• 
σιοι φύσει πυρσVσινj έκηlκουσιν η μ ων κηι.ι ας : 

βλυωπούσας κόρας». <Ι δ, 
ΚαΙ οί :πύοινοι η πυρφόροι (Γερμ. Β', σ. ~17, 14 Λ•.ηιοπ.) ιπποι, ~ι 

- c ' .... 'Ηλίας άνεfη'φ&ι] νοοϋνtαι ώς &.γγελικfι δύναμις. Φωτι 
ώv ο προφητη; ' , ~ , . 
· , 184 Q~ <<ό μΕν 'Ηλίας δια πυρί1ιων ϊππων αναλαμβανεται 
.Αιιφιr,. σ. ιχ. ~ , Θ 'δ 

' ' • ( ο ου'") υποδι;ομεvης>> "εο · 
δ.γγελικΓjς δηJ.ονότι δυγάμ,εως τους τυπσvς γρ. ιππ " J c _ ~ , 

Σ δ Ρ t , G, , 0'μ ο~ σ 740 Ο «ίΠπων δΕ πάλι Υ ορωνται τοις σχψ 
του. a.r.xι . . a,, · c , , , " - δε nυοίνων ως τον 

uασιγ (οί (ίγγελοι), ώ; Ζιιχαριας φησι\', .. τρο7:ων , .., , ~ ~ 
~Uράνιον περιπολοϋντες όμοίι καl οLχοϋντες τροχον ... διο κα~ ε~ αρματι 

β , ' ' - ~ , αμβα',•εtαι οί δε ιπποι .. , 'Ηλ ου' δ Θεσ ιτt]ς υπο γης (ιναr. . .. 
πυροc ι r , - "")' ' 

- " ~ - ύπόδεt)'μα>>. 'Εκ δε τοϋ χωριου τουτου του ...... τοι-
ύ.γίων dγγέΧωJΙ ύπηρχον 

δίτου δf"iλον γίνεται, ~~ rι παρ& τόj Φωτίφ Εν τψ προχειμένφ χω,ρίcρ γρα-
πτέον είνε «ι"ιγγελικfΊς δηλονότ:ι δυνάμεως τοVς ϊππους ϋποδυομενης>> · , 

Παρασημειωτέον δ' δΗ δ ;τροφ1lτης 'Ηλίας λέγεται J 1οϋς πύρ.ινος και 
εκει πυ.οιπνόΌvς φοένας ό πυρφόρος ούcο; διφρηλάτης, οίί ό πατηρ Σ~-
β ' ~α τΟ συναξάοιον «δτε Ετεκεν αύτΟν (τΟν Ήλίαν) ή μήτηρ αύιου, 
ακ κατ ... ~ ~ , ' ' ~~ ~' πυρl. αύτΟν 

είΩεν. ()τι Ciνδρες λευκοφαει; αυων προσηγορε.υον και οτι ε1 ' ' 

έσπα~γάνουν καl φλόγα πυρΟς έδίδουν αύτψ φαyείν)>, Πρβ. Ιωσηφ 
, - ' ζ ' εγον 1 φλο)ιί τε σπαργανού με-

cΥμνογρ. Μην. 'Ιουλίου κ «J!Vρ γαρ σιτι ομ 

'JIOJΙ I σε τεθέαωι (δ σΟς γεννήτωρ), μάκαρ». 

Γ'. 

Αίφνιδιότυχος ~ αίφνιδιοτυχής. 

Όνόματα σύν1tετα είς ··- τυχος. 

Παο' 0\Jr.ττίω Ού~(λεντι σ. 18; 16 φέρεται (tαί δε Εξfjς έξ Άφρσ~ί
-της κα1.ως φιλου~,ένων -θ-εοσεβών χωρ\ς πόνου εύπορ~ύντω:, αι:νιδ~οτ~χων 
εύπόοων πλευπtικών». "Q δ' έκδόrης Kι~oll σημειουται, Otl εν .τ~ αντι
γράφ ... ω κείται αlφνιδιοτύχων, Γ'tλλr'ι. τΟ αίφ1ιιδιοτυy;ι)ς είνε «pl'obabιlιus». ~ 

κ'"ατU τQν τριτόχλιτοv τύπον ανέγραψε τΟ Όνομα δ HeΓ\VΘΓd~n εν 

L Gl, SUI}I}]. et dial. ' κα\ δ CΓδηeΓt. εν τϊi νέrι, lκδόσει του Λε-
eχ. . - , -

" - 0 -υ PasSOΙY &λλ' η' μείς νομίζομεν, Οτι Οφ'1&ς τονουται εν τφ χει
.... ικου τ ' θ- ~ ' 
~ογοάφω αίφνιδιοτύχων κrtl. ούδεμία &.νάΎκη είνε νιi μεταβληι '!] • εις το 
·_, 'δ . - δ ό ι καl U.λλα Ονόματα όμσίως τφ αlφνιδιότυχος. εσχημα-
α.~φνι ιοτυχωJΙ. ι r ~ -

, , ' - , , τω-ν μεταγεvεσrέρωv χρόνων έν ίfl Ελληνικη 
·:ισμεvα απαντωσιν ατι:ο " 

γλriισσΌ. 
Περ't των Ονομάτων τούτων τών τε έπι1'1έrο~ν 

(),i:λαβεν Εν πλιίτει μέχρι τοϋδε. Ό Κουμανούδης 

καΙ t(l:!ν χυρίων σύδεlς 

λέΎει έν τψ Ά8·ηναίι:ρ 

Ι· 
' 
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τόμ. Δ', σ. 458 «1'111πως είνε Καλοδίκου έπl τοϋ λί1Jου; ... δτι δf" εύ· 

ρίσκο)',ται έκ παραλλ11λου τοίς cίπΟ Καλλι Ο:ρχομένοις τU άπΟ τοϋ Καλο, 

εL και uπαηώτεροv, οΙον ΚαΗικλείδας και Καλσκλίδας, Καλλίτυχος και 

Καλότυχος, Καλλίξενος καl Καλόξενος, είνε βέβαιον». Ό δ8 Κ. Die
terich ε,. Untet'such. σ. 176 γράψει «Αηι fΓίilιesten \Vat'en die aus 
Adjektiven gebildeten Eigennaιnen anf -η; durclι solclιe aιιf-ος 

eΓsetzt \Yorden, z. Β: Εvτυχος InscΓ. ins. Rlιod. etc., ed. Η. v. 
Giiι·tring·en Nr. 481 Ebenso Chaι·t. Βοι'g. col. 9, 15 (Paωs). Πρό· 

τυχος Lebas, insc. gΓ. et lat. Heft 5, 2068. Εiηύχου Rangabe, ant. 
lιell. Nr. 2448. CltaΓt. ΒοΓg. col. G, 15. 16>. Λέγει δ8 χαί δ Γ. Ν. 

Χατζιδάκις lv ΜΝΕ. rόμ. Β', σ. 105 ,ι);τυχ>)ς Ιiτυχος (παρ<i Πρuδρόμφ 

Δ', 348 &τυχος)» καi <<άπΟ τiίη' χρόνων τοϋ Προδρόμου ελέγετο Uτυχος 

καi πρΟ τ:ούτσυ ό Ετερος τώv τριτοκλίτων σχηματισμΌς εiχεν εχβλη-θfι εκ 

τfiς χρήσεως, επεκράτησε δε δ t(Όν δευτεροκλίτων εLς-ος>>. (Πρβ. καl Κορ. 

Άτ:. τόμ. Β', σ. 138 έν λ. εϋτυχος καl σ. 166 καl 302 περi τοίί κακό

τυχος). 

Τό επί-3ετcπ llτυχος dπαντQ παρ& τ<fι Πrωχοπροδρόμφ Α~, 34G (Κορ. 

Ατ. τόμ. ΑΊ σ. 12) «Οl1κ ήπιστcίμην U.τυχος τiι1 συσχευ1'jι καl πράξιν>>. 

ΕίΙρομεν δ' αlιτΟ καl :ταρU Γρηγορίφ τόj Κορίνitου Εν κώδι.χι Σκύρου σ. 

407 «βέβηλον- Uτυχον» καl παρ' Ο:νωνύμφ άστρολόγφ εν κώδικι Κ. Α. 

Ψάχnυ φύλλ. 310 β' «πάντα τα γεννη-θέντα άτυχα χαl νόσιμα» καΙ. iΞ:v 

Caι·m. GΓ. nιed aevi \Vagn. σ. 68, 136 χα\ 143. 69, 183. 71, 226. 
174, 961, 179, 15. 181, 76. 182, 87 καl 88 χα\ &λλαχοίi. 

Περi τοϋ 0\·όμαrος &πρόστυχος είνε γεγραμμένα εν τψ Θησαυρ<fι τοϋ 

Στεφάνου τάδε: «Α. Hesycl1. 'Άσιμος, &πορος ... η Jπρύστυ.χος. For1na 
non nιelior qnaιn qnae ex eode111 Hesychio in καχοτυχi1 ς notata 
est κακότυχος, etsi ιHcitut' Εϋτυχος, sed η. l)ΓOl)Γio». 

Το δυσκακότυχος φέρεται Ιν Καλλ. καl Χρυσ. 1083 Λuμπρυυ. Π,μ. 
ώς :πρiJς τ1'jν σύν8εσιν nX ~ηlματα δυατυχοτυχώ χα1 εύτυχοτυχώ εν Λόy. 

πuρηγ. περι δυσt. και εuτ. στ. 725 χα\ 729 (Νέ. Έλληνομν. τόμ. Γ', σ. 

432 Λάμπρου). 

ΤΟ Επί8ετον είίτυχος μ\ημονεVει ό Κοραfjς Εν Άτ. τόμ. ΒΊ σ. 138 «Ε-Π

τυχος, εϊηυχής~ οίον Β. (Ίστορ. Εξήγ. περl Βελισαρίου) «εUωχος καΙ. χu

λόηχος και μέγας ριζηκάρης ». Σήμερον συνει{Ηζεται μόνον τΟ εVτυχι)ς (llOU
Γeux). Συμφέρει η\ προσλάβωμεν και το εuτυχος (qui reussit) διa .,., 

σημάνωμεν την Εκ μελέtης καt εμπειρίας άποκτωμέηy\1 επιδεξιότητα να 

σκΩπεύη τις (Inirer) ακριβώς καΙ ν<'ι τt'χαίνη τΟν σκοπόν, οίον, Τοξότης 

εVτυχος. ΑύτΟ τΟ πράγμα μc"Χς διδάσκει Οτ:ι τΟ εVτυχ1)ς Εδώ Ί]iJελ' είc-1}' 
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&κυρολογί.α. ΤΟ Qιζιχάρης παράγεται &πΟ τΟ 'lταλ.l'iscl1ioso (llasaι·deux)>>, 
ΤΟ αlιτΟ χωρίον τfις ϊστορ. έξηγ. περl Βελισ. &νέγραψε καl δ Δουκάγγιος 
(Εν τψ Γλωσσαρίφ έν λ. Qιζικάρης σ. 1298) οϋτ~ς '«ε~'τυχ1}ς κα~ κ~λ~τυ: 
χος καl μέγας Qιζικάρης»' &λλα τΟ μέτρον &.παιτει το ευτυχος και ου~ι το 

, ' Ευ"ροιιεv δΕ καl Τιιιείc:: τΟν κατα την β' κλίσιν τύπον παρ' ιivω-
εvτυχης. , · , _ 
νύμ~ &στρολύγφ έν Oatal. codd. astι·ol. gι·. τόμ. Γ', σ. 32, 6 <~τα 

" " Τ" δ' ' γεννώμενα ζωτικ(~ καl εVτvχα καl εUπαράβσλα F-σονταt». ο/ ε κυρι~ν 
Ονομα ΕVτυχος είνε συνηΒέσταtον Εν τοίς μεταγενεστέροις χρονοις, πλε~ι 
στα δΕ μαρτύρια αUτοϋ Εκ συγγραφέωΥ καl έπιγραφ<1Jν μνημονεύονται ~ν 
τι{) Θησαυρψ τοϋ Στεφάνου καl εν τΙ{) Λεξιχίρ τών κυρίων δν~μάτ-ων των 
Pape και BenseleΓ. Πρβ. καl Kaibel Ep. Gl'. 116, 2. 419, 2. 5?4, 
1. 789, 3. Inscl'. Cycl. etc. Hillel' ν. Gal'tl'. 39, 8 881, 12. Κ. Dιe
teΓicll Untel'SUC]l. σ. 176 κτλ" 

Περl tοϋ επιθέrου κακότυχος f.ν τψ Θησαυρψ τ-οϋ Στ-εφάνου έν λ. 
κακοτυχ1)ς ε1νε γεγραμμένα τ-άδε: «forιna Yitiosa aρ. Hes~cl1. s.v. 
χοε;ηονας: δοκοϋσι δΕ κακόtυχοί τι ν ες είναι ( οί flρωες) ex κακωηκοι con·u
pΊa, quod Jegitul' ap. Pl1ot. ]Χ 177, 8>" Ό Κοραijς έv 'Α τ. τόμ. Β'. 
σ. 302 Εν λ. πλαντάζω μνημονεύει ηΊν λέξιν έκ τοϋ Θρήνου Κωνσταντι
νουπόλεως «μi] σκάσω δ κακότυχος κτέ.». <Ημείς δ' dνέγνωμεν τΟ Ονομα 

, δ' 
εν Act. apostol. ajJOCl'. (act. Thoιnae) τόμ. Β', 2, σ. 214, 8 «ετυχε' ε 

- , , )-" - " ' " ' ' Caι·ιn (,1' καΙ tfιν κακότυχογ γυναικα μου απε ,υ ει ν προς αυtον» και εν · : 

ιned. aevi 'Vagn. σ. 68" 157" 69, 164. 74, 2S1. 88, 283. 89, 302 και 
3ο9. 101, 52. 111, 1\14" 157, 465. 161, 591. ω8, 785. 184, 111. 190, 
362, 191. ;}91, και 399. 195, 554 και &λλαχοϋ. Το iJηλ. κακότυχος αuτ. 
σ. 75, 328 καl κακότυχη σ. 1'51, 296. 168, 798. 193, 273. Έτέρα δε :,έ
ξις κακοτύχερος &παντ<j: αuτ" σ. lG9, 594. 1ΗΟ, 52. 183, 119. 187, 2ο2. 
Πρβ. καΙ. δυσκακότύχος. 

Tii> καλότυχος &πηvηjσαμεv έν Catal. codd. astrol. gι-. τόμ. r·, 
σ. 33, 21 «tcl γεννώμενα ι~αλ.ότυχα καl εύπαράβολα καl καμάtων άτυχη 
Εσονται» καl παρ(t Γρηγορίφ τψ Κορίν-θου εν κώδ. Σκύρου σ. 19 ιι...τρισ~ 
μακάρισtον καl παμμακciριστον κα1. καJ.ότυχον>> καl σ. 384 'κα\ ~t\6 «~'\, 
μα.καριστοί· οι καλότυχοι~ καl σ. 451 <<έμακαρίσθην· μακαρια και- καλο· 
τvχος ώνομάσθην». 'Εκ της 'Ιστ. Εξηγ. περl Βcλισαρίου μαρτύριον .πα
ρέθετο δ Κοραής Εν 'Ατ. t:όμ. Β', σ. 138 ('ίδ. rlνωτέρω έν λ. είJτυχος). 
ΤΟ δ8 κύριον δνομα J(αλότυχος μετα τοϋ Ετέρου τύπου J(αλλίτυχος &παντ~ 
εν μεταγενεστέραις έπιγραφαίς ('ίδ. Kaibel Ερ. Gι·. 280, 2. 462, 11, 16. 
Κουμαν. έν 'ΑiJηναίφ τόμ" Δ', σ. 458. Pa]JΘ-BenseleΓ \Vδ!'teι·b. d. 
gJ'ieclι. Eigenn. κτλ.). 

'I 

r 
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Το έπίiJετον όμότυχος &παντιj παρa Θεοφ. Κεραμ. Patl'. Gι·. τόμ. 132, 
σ. 169 Β, ~δέον εύγνώμονα γενέσ{}αι πρΟς τΟν όμόδουλον η όμ6τvχοv~. 

Παρ([ {φ άστρσλόγφ Μανέ&ωνι Ε', 71 φέρεται τΟ έπί{}ετον όψίτvχος: 
«εύπορίην δηλοί τε καl όψίτυχόv τινα πίστη'». Μνημονεύει δ' αύτΟ καl ό 

"ΗρφδιανΟς τόμ. Α', σ. 234, 6 (:δσα παρ:J: Επίρρημα συντί-&εται προπαρο

ξύνεται" όψίφυγος, δψiτυχος" άγχίμολος, κτέ.•" (Πρβ. Τσερέπ. τα σύνiJ. τijς 

Έλλην" γλ. σ 217 κα\ 487, Χατζιδ. Άκαδ. &ναγν, τόμ. Β', σ. 47 καl 49). 
Παρό τψ άστρολόγφ Παύλφ τ ψ 'Αλεξανδρεί κείται τΟ Επί&ετον ύψl~ 

τvχος (Άποτελ. 46, 18. 'Ίδ. Χατζιδ. Άκαδ. &ναγν. τόμ. Β', σ. 50). 
Πρβ. €ν τοίς έξijς καl το κύριον οvομα Ύψιστότυχος" 

"Εν τψ Λεξικiρ τοϋ Ζωναρά σ. 900 τittmann &παντ<j: cεΜείος, ό 

εύόμιλσς καl ό καλοσύντvχος», λέγεται δ' εν τψ Θησαuρψ τοίί Στεφάνου 

έv λ. εuiJείος ,κ_ εuθειος supersc. τ, quasi legendum εuι'!ιος. D pl'O 
καλοσύντuχος habet εύθιοσύντυχος. Phavor. εϋ8ειος, εlιόμιλος καl εύ8είος 
ό ούντυχος, ut cod. Κ., nisi quod is bis είiiJειος .. "Pro εΜείος ό 

σύντuχος ap. Fav. et in cod" Κ scl'ibenduιn εΏθειοσύντυχος vel εΏθιο
σύντυχος. Ν ο η ιninus veι·o mira et inaudita fol'ma εΜείος εuiJειος 

quam εϋ8ιος .. ·"· Όμοίως τούτοις είνε συντε-θειμένα καί τα έπί8ετα γλv. 

κυσύντυχος κα' μισοσύντυχος. Περl · τοϋ πρώτου τούτων γράφει δ Δου

κάγγιος έν τiρ rλωσσαρίφ:«Γλυκυσύντυχος, affabilis, blandiloquus, ac
cessu fabilis. Nicetas ίη Isaacio lib" 3. η. 2 μείλιχος κα\ εδέντευκτος. 

Ubi Cod" BaΓbal'Ogl'. habet γλυκυσύντυχος>. Το δε δεύτερον &παντ(i 

παρa Θεοδώρφ τiρ Στουδίτη PatΓ. Gr. τόμ. 99, σ. 880 ( <tO μισοσύν

τυχον» ), έρμηvεύεται δ' UπΟ τοϋ Κουμανούδη έν Συν. λ. ά{},: ιι:ή τοU μι

σοίίντος τας αuνεντεύξεις (·ίσως καl τΟ:ς συνομιλίας άπλώς, κατα την σή

μερον παρ' ήμίν σημασίαν τοϋ συντυχαίνω) .ίδιότης». τα όπΟ τοϋ Ε. Mil

ler μνημονευόμενα μαρτύρια τijς λέξεως έκ τσϋ Cod. Par. 502, fol. 259 
V 0 και Cod. Coisl. 303, fol. 363 v 0 &γνοοϋμεν παρa τ(σι σuγγραφεϋσι 
φέρονται. 

Περl τών κυρίων όνομάτων Εϋτvχος, Παλλίτυχος, Καλότυχος καl Πρ6~ 

τυχος έγένετο flδη λόγος. 'Εν tc'ρ Λεξικίρ τών κυρίων Ονομάτων tώv

Pape καl Benseler είνε προσέτι κατακεχωρισμένα καl τα όνόματα "Έπ!

τυχος (εν έπιγραφ!i), Ίσiτυχος (6>σαύτως) καl Δαμπρ6τυχος (παριi tψ 

Νείλφ Έπ. 3, 108). Εϋρομεν δε καl ήμεlς τα δν6ματα Θε6τυχος εν Βίφ 

άγ. Φιλήμ. Act. SS. Mal't. ι σ. 889 F καl Ύψιστ6τυχος εν επιγραφft 

Τερμησσοϋ εν Ath. Mitteil. τόμ. 37 ( 1912), σ 20 (οδτως ~γραψεν θ 

Drexle·r Γιντi τοϋ c Υφιστότυχος· πρβ. τΟ έπίflετοv fJψίτυχος). 

Ε. Α. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ 
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Η ΠΡΕΒΕΖΑ 

Θ ΕΣΙΣ-ΚΤΙΣΙΣ-ΟΝΟΜΑ 

Κατd τ:i)ν διάρκειαν τοϋ Έλληνοσυμμαχικοϋ κατd τών Τούρκων πο

λέμου (1912-1913) καl τοϋ τοίίτον &κολου/Jήσαντος 'Ελληνοσερβικοϋ κατα 

τώv Βοuλγάρω'' (1913) &ξιωματιχοl λόγιοι, &πλοί στρατιώται επιστήμονες η 
άπλά)ς φιλομαΗείς διερευνήσαντες, ώς οΙόν τε έπιμελώς καl άπΟ ποικίλων 

άπόψεων, τι1 έδάφη, άτινα έν τίι Ηυελ},ώδει αύτών όρμfi διέτρεχον, καl 
διεισδύσαντες μέχρι τών κατακομβών τών μονών, άφ' ών &νfιγαγον είς 

φώς τέχνης καl πνεύματος κειμfιλια άπΟ αίώνων μακρών, ώς ίερι1 παρα . 

καταΗήχη έπιμελώς φυλασσόμενα, εyενοντο κήρυκες κα/,οUντες τdς 

πρlν chς έν νάρκη διατελούσας Ε8νικdς δυνάμεις είς dφύπνισιν καl ένέρ

γειαν. 'Έκτοτε άποστολαi δημόσιαι καl ίδιωτικαl στραφ~ίσαι μετΟ. ζωη· 
ρότητος πρΟς πdσαν γωνίαν τf}ς έλευΗερωΗείσης yfiς καi διερευνήσασαι 

Επιμελώς τόν τe ύλικΟν και πνευματικόν :ιτλοϋtΟ\' αύτi)ς διfινοιξαν νέους 

οίκονομικοUς καl πνευματικοUς όρίζοντας. 

<Η Ερευνα άρξαμένη άπΩ τ(δν νήσων τοίί Αiγαίου πε/ιάγους fπεξ

ετά/Jη μέχρι τής Κρέσνας κuί τής τζοuμαγιάς άφ' έvός, μέχρι δe Μονα

στηρίου καl τfjς νοτίου 'Αλβανίας άφ' ~τέρου. 
Της τοιαύτης προσοχfjς )(αl fρεύνης ήξιώ{}η συγχρόνως καΙ ή ""Ήπειρος 

'Απ Ο τών πρώτων δηλονότι στιγμών, κα{}' &ς δ Ελλην ποUς έπάτησε 

σταδερώς τΟ Εδαφος αύτfjς, r)ρξατο ή άμεσος περισυλλογη και έξέτασις 
παντΟς ε"ίδους 8ησαυροϋ καl κειμηλίου. . 

Ό &ρχαιολογικΟς .πλοϋτος τfiς Ν I)(Ο.Πόλεως και ο{ άπειροι βυζανtt.α .. 

κ·οι ναοl τfΊς λοιπfΊς Ήπείρου Εγένο\'το άντικείμενον μερίμνης τfjς 'Αρ· 

χι;ηολογικfjς Έταιρείας, fΊς εύτυχείς έταίροι προέβησαν είς λεπτομερfj Ερευ· 

ναν καΙ Ε:πιμελfj μελέτην τώv έκασταχοϋ έσπαρμένων έ·Ηνικών μνημείων. 

Τών Ερευνητών τούτων είς έγέ,ιετο καl . ό Άλ. Φιλαδελφεύς Οστις 
μετό: πολλοϋ ζήλου έρευνήσας τα περl η) ν Ν ικόπολιν Εδάφη κα.l :ετ' έπι
μελείας Εξετάσας τ(Ι μέχρι Πρεβέζης χριστιανικd μνημεία Εδημοσίευσε t1πό 
τΟν τίτλον « 'Ανασκαφαl Νικοπόλεως - Χριστιανικα μνημεία Πρεβέζης» 1) 

1
) Πρακτικό: Άρχαιολογικf)ς 'Εταιρείας, 1914, σ. 2 κ. έ. καί 284 ύποσ. 1. 
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μελέτη ν, έν iι συνοπτικcίJς ποιείται λόγον. καL περi τfις 'ισ~ορίας -~fις Π:Qλυ

itρυλήτ9υ πόλεως. 

'Εκι _τοϋ δημοσιεύματος τούτου λαβόντες άφορμiιν έ8εωρήσαμεν κα{}i'j-

" κσν να άνακοινώσωμεν πδ:ν Ό,τι συμβάλλει είς την άποκατάστασιν της 

&λη8είας Εν σχέσει πρΟς τfιν θέσι1ι, τηy .κτ:ίσιν καl τQ. έτυμον, τοϋ 

ονόματος τής Πρε6έζης, περl ής πολλιl μέν, άλλ' ελάχιστα μέχ.;ι φϋδε 

&σφαλij ελέχi\ησαv '). 

Α'. Θέσις 

~Η ''Ήπειρος, έξαιρετικώς όρεινη οVσα, νοτίως τfiς Καμαρίvης απο

βάλλει τΟν δρεινΟν αύτfις χαρακτήρα. ΆπΟ τuϋ σημείου δηλαδη τούτου 
τΟ Εδαφος αϋτης κα{Ησταται πεδινόν, έν μέρει μάλιστα πηλώδες και ώfJεί
ται συνάμα είς στενΟν 'ίσι'1μόν· μετ' Ολίγον Ομως εUρύνεται πάλιν είς δύο 

γλώσσας, αϊτινες μετd τοϋ απέναντι κειμένου' βορείου ακρωτηρίου τfίς 
'Ακαρνανίας, τοϋ &κρωτηρ(ου 'Α κ τ ίου, &.ποκλείοVσι τΟ δυτιΚΟν μέρος τοϋ 
'Α μβρακικοίί κόλπου οϋτω στενώς, ώστε παρέχει σχεδΟν ο.Οτος τfιν {}έαν 
μεσογείου λίμνης, ε!ς \Ίν ε!σέρχεταί τις δι' ε'ίσπλοu 800-950 μ. ε~ρους '). 

'Επl τής ΝΑ γωνίας της προς μεσημβρίαν καi προς το ~Ιόνιοv πέλα

γος άποκλινούσης μικράς χερσον1lσου κείται ή Πρέ6εζα Εκτεινομένη σήμε

ρον άπΟ τη·ς {}έσεως Εφ' Ύjς ίσταται τΟ 'πύροβολείον Παλα1οσάραγα μέχρι 

τοϋ φρουρίου Ριζ6καστρο '). 
Περl τfiς επi. ωϋ σημείου τούτου Μσέως τής Πρεβέζης πρώτην, εξ 

δσων ήμίν γνωστόν, γραπτi}ν μαρτυρίαν Εχομεν t1lν Εν -ταίς άνωνύμως 

Εκδοflείσαις «M-emorio Istoriogeograficl1e~, έν α!ς έκτενης γίνεται λόγος 
περt τοϋ 'Αμβρακικοίί κόλπου, καλουμένου και κόλπου τfjς Πρέβέ

ζης, ώς καl περl της {}έσεως τfiς πόλεως ταύτης, flτις «κείται είς τΟ στό
μιον τοϋ κόλπου απέχουσα της Στερεάς βσλf]ν Ώπλου» 4). 

Παραπλήσια &ναφδρει καί ό Μελέτιος, Οσtις; σύγχQον·ός ων τοϋ άνω-

1 ) Πρακτικό τής έν 'Αθήναις Έπισ-ι;ημονικης <Εταιρείας, έν «Άθ.ηνaς~ τόμl{) 28 

(1916) σ. 341. 
2) Στρdβ. Γεωγρ. Ζ' ~έφεξijς δ€ τΟ στόμα τοίi Άμβρακικοϋ κόλπου· τούτου δε 

τού κόλπου τΟ μΕν στόμα μικρψ το\ί τετρασταδίου μείζον, ό δ€ κύκλος καΙ. τριακο

σίων σταδίων». Βλπ.- Alb. Forbiger, Handbuch der alten Geographie, Leipzig, 
1848, σ. 879• πρΒλ. και Εκδοσιν β', 1877, Ό. 586 κ. έ.- Bursian, Geographie von 
Griechenland, Leipzig, 1872, τόμ. Ι σ. 31 κ. έ.-'Α. Μηλιαράκη, "Λμ6ρακικ0ς κόλπος 
καt Πρέβεζα, έν ~Έστίας) άρ. 277; 1881, σ. 242. 

3 ) Π. Κοvγιτέα, Πραγματεία τοπογραφική, tστορικ'Ι) καt έθνολογική, Άθf]ναι, 1905, 

σ. 157. 
i) Ν. Ν, Memorle Istoriogeograflche della Morea riacquistata dall' Armi 

Venete del regno di Negi·oponte, Venezia,_~687, σ. 46. r;Ιρ6λ. "', Die vortreffliche 
Halb-!nsel Morea, Nίirnberg 1 1687, σ. 202. 
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τέρω άνωνuμογράφου, προσδιορίζει αύτi]ν διd τών «κάστρον νέον κείμε .. 

νον σχεδΟν άντικρU τοϋ Άκτ(ου άχρωτηρίου» 1). 

Άκριβέστερον κα{}ορίζει τijν Μσιν ti'jς πόλεως ταύτης Ά3ανάσιος ο 

Σταγειρ(της, Οστις έν τοίς: «" Ήπειρωτικοίρ αύτοϋ λέγει «κατωτέρω δε 

τijς Ρηνιάσσης εtναι ή Ν ικόπολις δ που σώζονται ετι πολλι'ι ερείπια, 

καi ονομάζεται δ τόπος Παλαιοπρt6εζα. Κατωτέρω δε α~tijς ώς μίαν 

ώραν εtναι ή νϋν Πρέ13εζα είς τό βόρειον άχρωτήριον, καΙ είς τΟ Εζω 

στόμα τοϋ Άμβρακικοϋ κόλπου. Πλάτ. 38°,58'. Mijκ. 180,29 '• 2). 

Παρα τd σαφη -ομώς ταϋτα καί τfιν, εφ~ Οσον ήμίν γνωστόν, παντελη 

Ελλειψιν παλαιοτέρας μνείας &γούσης ε!ς σκέψεις &λλοίας, &τυχώς πολλοi 

παλαιότερον καί νΕαι!1τ1 άσχολη8έντες περl τfιν πόλιν ταύτην περιηλftον 

είς σύγχuσιν- συνδέσαντες δηλαδfι τfιν ίσtορίαν ταύτης πρΟς τfιν της Νικο~ 

πόλεως &νέγραψαν εΙδήσεις ούδεμίαν σχέσιν εχούσας μετι'ι τijς &ληδεfας. 

·π έξέτασις και άναίρεσις τών είδήσεων τούτων {}0: ητο Ολως περιττή~ 

aν μη εκ τοϋ &κριβοϋς προσδιορισμοϋ τfjς /Jέσεως tijς πόλεως έξηρτάτο 

αύτη αύτη ή τοϋ όνόμ:ατος Πρέβεζα έτvμολοyία, ήτις είναι χαl ό κύριος 

σκοπος τijς παρούσης μελέτης. 

Πρώτος λοιπον ο Laurem berg τοπο3ετεί σφαλερώς τljν Πρέβεζαν 

άχριβώς είς τΟ μέσον τοϋ διαστήματος τfις άκτής τής έκτεινομένης άπΟ 

τών έκβολ&ν τοϋ Άχέροντος μέχρι τοϋ στομίου τοϋ κόλπου τfις ~Άρτης 

τ. ε. τοϋ Άμβρακικοϋ. 8) Μετι'ι τοϋτον δ' ό ίατρος 'Ιάκωβος Grandi 

Επικαλούμενος, ώς λέγει, τfιν μαρτυρίαν χα! πάντων τώ~ πρΟ αύtοϋ γεω
γράφων &ναφέρει δτι : η Πρέ6εζα ε!ναι ή Νικ6πολις ... '). Ό δε σύγχρονος 

τοϋ Grandi dνωνυμογράφος τών Memorie, δστις &ρχόμενος τοϋ περi 

Πρεβέζης λόγου τόσον σαφώς, ώς εtδομεν, προσδιορίζει τljν Μσιν ταύτης, 

•qual ~ situata nell imboccatura del Golfo•, κατωτέρω περιπίπτει ε!ς 

τοιαύτην σύyχuσιν, ώστε, έν φ σκοπεί νά δώσυ πληροφορίας σχετιχό.ς πρΟς 

τljν Πρέβεζαν dναγράφει δσα εtναι γνωστι'ι περi Νικοπόλεως'). 

Είς τljν α~τ/jν dτυχώς σύγχυσιν περιijλ{}ε καl ο Le Quien· ούτος έξ-

J) Μeλετίοv, Γεωγραφ(α Παλαιιl χαί Νέα, Ένετίησι, 1728, τόμ. 2, σ. 818. 
~) 'ΛίJαvαοίοv Σταyει~lτου1 ΉπειQωτικά, Βιέννη, 1819, σ. 407. 
") Joh. Lauremberg, (1570-1658), Epirus hodie vulgo Albania, (Tabula geo

graphica}.-Ό Grandi τήν Εργασίαν τοiί Laurem berg χαρακτηρίζει ώς άναξιόπιστον· 
πρ6λ. J. Grandi, Risposta. 

4 ) Jacobo Grandi, Risposta . . . sopra alcune richieste intorno S. Maura, 
e la Prevesa, Venetia, 1685, σ. 22.- Πρ6λ. Voyage de Dimo et Nicolo Stepha
nopoli en Grθce pendant les annέes 1791 et 1796, London, 1800, τόμ. 2, σ. 140 
κ. έ. εvθα γίνεt"αι έλεγχος τών σφαλμάτων τοϋ Grandi, Coronelli καt Echard. 

.ο;) Ν. Ν., Memori~, "Ένθ. άνο)τ. 
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ετάζωνf_τitς ύπΟ τΟν μητρσπολίτην Ναυπάκτου ύπαγομένας έπ.ισχοπός λέγει 

έν τψ ε!<; τfιν τρίτομον αύτοϋ πραγματείαν προσηρτημένφ πίνακι «Nicopo

lis, 1ιuπc la Prevesa, ad orum maris Jonii ... » 1). Ό α~τiις δ' εν τψ κει

μένφ έκτενέστερον έρμηνεύων τα έv τφ Πίνακι συντόμως έχτιfiέμενα ταύτί

ζει τfιν Νικόπολιν πρΟς την Πρέβεζαν καl όμιλεί περl αύτών ώς περί μιάς 

Και τfις αίΙtfjς πόλεως 2). 
'Αλλ' ούδ' α~τος δ σοφiις μεσαιωνοδίφης Tafel ήδυνή{}η ν' &παλλαγii 

τfiς συγχύσεως. 'Εξετάζων δηλονότι ούτος ένετογραικικήν έμπορικfιν συνδ-ήκην 

τοϋ Ετους 1199 καl ύπομνηματίζων τc'ι είς τθ αftέμα Νικοπόλεως συν ταίς Εν 

αύτψ Επωκέψεσιν» άναφερόμενα, έπιλέγει «Nicopolis maedio aeYO κωμό

πολις (rusticorum urbs) fuit nomine Prevesa> 3). Άλλαχοϋ δ' εξ

ετάζων έτέραν συν-&ήκην τοϋ 1204, σχεηκfιν πρός την -δπΟ τών Φράγκων 

διανΟμi)ν τοϋ ~Ελληνικού κράτους, Επιφέρει άνάλογα· δ τι δηλαδfι ή Ν ικό

πολις <fuit maedio aevo κωμόπολις (rusticorum oppidum) nomine 

Prevesa, ut hodie•'). 
'Αφ' ού δ' έρευνηταi ο!οι ο Le Quien καi δ Tafel περιijλ3ον ε!ς τοι

αύτην σύγχυσιν, δεν πρέπει βεβαίως ν' &πορfι τις δι& τ& άσυναρτήτως ύπΟ 

Ζώτου τοϋ Μολοσσοϋ φερόμενα· οίίτος εν τψ περi Πρεβέζης κεφαλαίφ τών 

'Ηπειρωτικών μελετ{όν τοπο&ετεί: ταύτην έπl τfjς \tέσεως της ~Ομηρικf}ς 

κώμης 'Ακτιάδος, 5) f]nς ουδαμοϋ &ναφέρεται 6). 

Περαίνοντες τι'ι περi τijς δέσεως τijς Πρεβέζης λεχΜντα έκ κα3ήκοντος 

άναγράφομεν καi Οσα ό Τρ. Εύαγγελίδης Εγραψεν έπ' Εσχάτων έν τiρ 

"Οδηγψ τijς Νέας 'Ελλάδος. Οi\τος εν τψ ο!κείφ περi τijς πόλεως ταύτης άρ3ρφ 

iiναγράφει on 'tl Πρέβεζα (Βερενίκη) ... κατέχει το Α. μέρος τijς χερσο-

1) Le Quien, Oriens Christianus, Παρίσιοι, 1740, τόμ. ΠΙ, Πίν. Θ, σ. 14. 
~) Le Quien, "Ένθ. άνωτ. τόμ. ΠΙ, σ. 998. 
s) Tafel, Symbolarum criticarum geographiam Byzantinam spectantium, 

pars prior, σ, 29 και 53, Ν0 26. 
4) Tafel, "Ενθ. άνωτ. pars posterior, σ. 60 καl 92, Ν0 32. 
5) Ζώrου Μολοσσοϋ, Ήπειρω'iικαί μελέται, Δρομολόγιον, Άθijναι, 1878, τόμ. 4, 

σελ. 50. 
6) την τfις Νικοπόλεως μετό. τi'jς Πρεβέζης σύγχυσιν παρατηρε~ τις έν τφ κώδικι 

τοϋ Baluzi (1630-1718), έν τψ πίνακι τοϋ δποίου άναγράφονται .. Qσαι τών πόλεων 
μεtωνομάσθησαν εtς ύστερον»· μεtαξ\ι τούτων άναφέρεται καl «Νικόπολι, ή νϋv Πρέ

βεζαt. Πρβλ. Κωvσταντίvον Πορφvρογέvvητοv, De Thematibus, 8κδ. Βόννης, σ. 281. 
Έν τφ βίφ Εύγενίου Ίωαννουλίου τοϋ έξ Αtτωλίας, τφ γραφέντι ύπ~ 'Αναστασίου 

τοϋ Γορδίου (1729) γίνεται λόγος περί Νικοπόλεως, έν φ πρόκειται n:ερί Πρεβέζης. 

·Πρβλ . .Σπ. Λάμπρου, Ν. Έλλη,•ομν. 4,78. -Xavier Scrofani, Voyage en Grece fait 
en 1794 et 1795, Paris et Strassburg, 1801, τόμ. 3, σ. 16. - Καί ό Κοραής .έν τfi 
ύπ' αύτοiί γενομένυ έκδόσε1 τοϋ .,·Jερατικοiί Συνεκδήμου» σ. 388 γQάφει "'.Νικόπολι~ 

δνομα πόλεωι; της 'Ηπείρου.,. σήμερον όνομάζεται Πqέβεζα~, 
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νήσου, τiιν ι'}έσιν δηλ. τής ύπΟ τοϋ βασιλέως Πύρρου κατό τό 290 π. Χ. 

οίκισ-8-είσης πόλεως Βερενίκης .. . Φαίνεtαι δΕ δτι κατCι τΟν μεσαίωνα ήρη ~ 

μώ/}η ή ΒFρενίκη (Φερενfκη) ... , ι). 

Την περl Βερενίκης πληροφορfαν ό Εuαγγελ(δης Ί]ντλησε βεβαίως, ώς 

καi ό Jwan ν. Mίi!ler,') ιlπο τοϋ Πλουτάρχου &ναφέροντος δτι ό Πύρρος 

«μεμνημένος Βερενίκης καl Πτολεμαίου, παιδίον μΕν αύrοϋ γενόμενον έξ 

'Αντιγόνης, Πτολεμαίον ώνόμασεν, οίκίσας δΕ πόλιν έν τfι χερρονήσφ τflς 

Ήπείρου Βερενικίδα προσηγόρευσεν». 3) ""Ότι Ομως άπΟ τοϋ χωρίου τούτου 

οίιδΕν συγχεκριμένον.δύναταί τις vO συναγάγn τοίς πάσι δfiλον. 'Α-θ-ανά

σιος ό Σταγειρίτης σχολιάζων τΟ χωρίον τοϋ Πλουτάρχου λέγει « δfν έξεύρω 

ποϋ είναι αύτη ή χερσόνησος τflς Ήπε(ρου. 'Αναφέρει δΕ ό Στράβων, Οτι 

τΟ Βου-θ-ρωτόν ήτον Uρυμένον Εν τόπφ χερρονησίζοντι, και 'ίσως τό άκρω

τήριον τοϋτο λέγει χερσόνησον δ Πλούταρχος.') Ό Π. 'Αραβαντινος &φ' έτέ· 

ρου Εξετάζων τα καtό. τiιν Βερενικίδa καl Επl .τfις Υ'"ώμης τοϋ Σταγειρίτου 

πι-8-ανώς έρειδόμενος Μγει αύτην «πόλιν τfις Χαονίας πρΟς δυσμCις τοίί 

Βουιtρωτοϋ πλησίον τών Τετρανήσων » · εν δε τ ψ περί Πρεβέζης Cίρ,1ρφ 

λέγει «ΠFρl τfιν πόλιν ταύtην τίι9ενταί τινFς, 1jμαρτημένως φρονοϋντες, τiιν 

άρχαίαν Βερεηκίδα ·πόλιν~ έν φ αϋτη Εκειτο ·Εν Χαονίq.). 5) ΈCιν Ομως ή 

Βερενίκη ήτο εnt τijς ιtέσεως τijc Πρεβέζης δi;v /}ι\ διέφευγε την προσοχijν 

τοϋ πολυπράγμονος Πλουτάρχου, δστις όμιλών περi τfjς Νικοπόλεως δΕν {}d 

παρέλειπε νό. δηλώση Οτι. πλησίον αύτrjι::; εκειτο καl ή Βερενίκη, ής ποιείται 

μνείαν έν ϋ.λλφ βίφ. "Ότι δΕ υϋτε ή Βερενίκη οί!τε άλλη τις πόλις dκτίσδη 

Επt τοϋ 1χώρου Εψ' ο-δ Κfίtω ή σημερινη~ Πρέβεζα μαρτυρεί ή .παντελi}ς 

ελλειψις ίχνών άρχαιοτέρας οtκίσεως:, ώς &πεδείχftη :δια τά>ν νεωτάτων 

Ερευνών 6). 

CΌπως δμως οί τοποflετοϋvτες επι τfις δέσεως τfjς πόλεως ταύτης Άκτιά

δας καl Βερενίκας ούδΕν &σφα/,Ες λέγουσιν, οϋτω καl οί άνεξετά(Ι:τως κατα

βιβάζοντες: τΟν χρόνον τfjς ίδρύσεως σύτfjς εΙς τοVς χρόνους τfjς Τουρκο

κρατίας δΕν λέγουσι τΟ όρfl6ν, ffiς άμέσως ~ατωτέρω f}έλει &πuδειχ-θfi. 

1
). Τρύφ. Εύαγyελ{δuυ, «Νέα <Ελλ<iρ-Μπαίδεκερ, Άθfιναι, 1913, σ. 117 κ. έ. 

2
) Jιoan v . .!J.fiiller, Geographie und politisclle Geschichte des Klassischen 

AltertUins, σ. 157. 
8

) Πλουτάρχου, Βίος Πύρρου, 6, 1. 
4

) 'Α{}ανασtου Σταγειρίτου, Ήπειρωτικά, σ. 126. 
r;) Π. ΆραβαντινοV, Χρονογραφία 'Ηπείρου, 'Αθήναι, 1857, τόμ.. ΒΊ σ. 32. 131· 

136. 
6

) Πρ6λ. Άλ. Φιλαδελφέως1 ""Ενθ. άνωτ. 
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Β'. Κτίσις. 

Περl l:Ον προσδιορισμΟν τοϋ χρόνου, κα-θ' δν έκτίσ&η Τι Πρέβεζα, 

πρώτος, εξ δσων ημείς γνωρίζομεν, ήσχολήι!η δ Μελέτιος yράψας τa έξης 

«Πρέβεζα κάστρον νέον κτtσflΕν ύπΟ τών Τούρκων Εν Ιtτει 1495, είτα 

πάλιν τελειω-θΕ:ν ύπ" αύτών, έν fτει 1530 1). 

Την γνώμην τοϋ Μελετίου άντιγράφων Άftανάσιος δ Σταγειρίτης λέγει 

«πρώτον εlχον αύτην οί Τοϋρκοι καl Εκτισαν καl φρούριον εtς φύ/,αξιν 

τοϋ στενοϋ> 2). 

Είς ένα τών &νωτέρω η και είς &μφοτέρους στηριζόμενος ό Παν. Άρα

βαντινός Εγραψε «Πρέβεζα πόλις _κειμένη κατii τΟ στόμιον τοϋ 'Αμβρα
κικού κόλπου, fiτις κατό: πρf(ηον ίστορικά')ς άναφέρεται έν Ετει·1495, δtε οί 

Όitωμανοl έπl καitιδρύσει ναυστάi}μου, κατασχόντες -ώς χατάλληλον τfιν 

-θ-έσιν ταύτη ν τfις 'Ηπείρου, εχουσαν τότε χωρίου μορφήν, έφέλκουσαν οtκη

τdς έκ τών πέριξ 'Ακαρνάνων καl 'Ηπειρωτών Σουλτιι.νικών ύπηκόων, καl 

όχυρώματα έγείραντες τfi έπέδωκαν Οψιν πολίσματος» 8). 

'Ολίγον τούτου βραδύτερον δ Άι!. Πετρ(δης ~γραφεν δτι ,η Πρέ

βεζα είναι νεωτέρας κατασκευfις έπl Βενετών, κυρίων αύτης γενομένων 

πολλάκις, ώς έκ τών πολέμων:>")· 

Ό δε Ζώτος ό Μολοσσός. εν ,φ πλήρει &συναρτησιών περl Πρεβέζης 

άρ{}ρφ, προσ{}έτει δτι cot Τοϋρκοι κυριεύσαντες αύτην τΟ 1495 Ετοίχι_σαν 

tfιν πόλιν, κτίσαντες καl τΟν άνηκρV πύργον τοϋ Μύτικος έν ~Ακτίφ. ΤΟ 

1499 άπΩ τοUς Τούρκους την έπfjραν οί Βενετοί- τΟ 1530 την άνέκτησαν 
οί Τοϋρκοι, τΟ 1584 άνέκτησαν αύτf]ν οί Βενετοί.. » 5

). 

Άλλcl καl ό Σεραφεlμ δ Βυζάντιος, παρ' Ολην nlν προσπιi3ειαv, ην 

κατέβαλεν δ πως συγγράψη ίστορίαν Άρτης κ α l Πρεβέζης, 6) δiv καtώρ

-&ωσε ν' &παλλαγf1 τfις έπιδράσεως τοϋ Άραβαντινοϋ, δστις itFωιjούμενος 

ώς ό κατ' έζοχην έρευνητης ηίη• Ήπειραηιιι&'JV πρc..γμάτω\' έχρησίμευσε καl 

ώς ή κυριωτέρα πηγ1'j πάντων τών μέχρι σήμερον γραψάν:rων περl Πρε

βέζης. 'Επαναλαμβάνων λοι:πΟν ό Σεραφείμ, δ σα έκ τοϋ .' Αραβαvτι.νοϋ 

γνωρίζομεν, προστί-3ησιν δτι «αϋτη χωρίου μικροϋ ποτΕ μορφην Εχσυσα, 

1) .Λfελεοίοv, "'Ενθ. άνωτ. σ. 318. 
I) 'Α~αν. Σταγειρίτου, .. Ενθ. άνωτ. σ. 407, § κς'. 

a) Π. ΆραβανΗνοϋ, Χρονογραφία 'Ηπείρου, Άθηναι 1856, τ Β', σ. 133.-Πρ6λ. 

Σπ. Π. Άραβω•τιJιοiJ1 'Ιστορία Άλη Πασa, Άθfιναι1 1895, σ. 108 
4) Άθ. Πετρίδου, Lύντομος Γεωγραφικfι περιγραφfι τfις 'Ηπείρου, fν "Νεοελλη

νικοϊς Ά·ναλέκτοις» του συλλόγου «Παρνασσου» Άθfιναι, 1810, τ. Α'. σ. 55. 
6) Ζώτοv Μολοοσοϋ, Ήπειρωτικαί Μελέτα ι, Δρομολόγιον, 'Αθfιναι, 1878, τ. 4, σ. Μ. 

6) Σεραφεiμ τοϋ Βυζαντίου, Δοκίμιον •Ιστορίας "'Αρτης καt Πρεβέζης, 'Αθήναι, 
1884, μέρος R'. σ. 21Η. 
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ύπέπεσε μΕν τΟ πρ6'ηον UπΟ nlv 'Ο{}ωμανικfιν κυριαρχίαν περi τΟ 1430 Εως· 
... ίστοριχ&ς δΕ αναφέρεται κατα τΟ 1495 ... :. 1). 

"Έν δ' Ε τος άπΟ τfjς Εκδόσεως τοϋ Δοκιμίου τοϋ Σεραφεiμ ό Ν ικό. 
λαος Πετρης γράφων περl Νικοπόλεως άναφέρει Ο τι «Εν τ ψ μεσαιώνι ή 
Νικόπολις περιηλδ~v είς άσημότητα καί η χωμόποJ.ις Πρέ:βεζα έ~τί
σ3η έπl της έσχαrιdς τοϋ άχρωτηρίου»~). 

Καί ταliτα μΕν τιl άσυνάρτητα καl άσαφη Εγράφησαν άπΟ τσϋ Μελετίου 

(1728) μέχρι τοϋ Πετρij (1885) σχετικώς προς τi]v πρώτην &ρχi}ν τijς 

Πρεβέζης. 'Ατυχ(ί)ς Ομως καΙ οί πολU βραδύτερον &σχοληftέντες περl τfιν 
ίστορίαν τfiς πόλεως ταύτης dβασανίστως Ολως άντλήσαντες τcΙς είδήσεις 
κυρίως έκ τfiς Χρονογραφίας τοϋ 'Αραβαντινοf', ούδΕν dκριβΕς προσ· 
ήγαγον. 

Ό Τρ. Εiιαγγελίδης στηριζύμε>'f•ς ε!ς τiιν όπόl!εσιν τijς κατοχijς τοϋ 
χώρου τούτου Uπό της Βερενίκης fπιφfρει Οτι «UπΟ τΟ νέον Ονομα (της 
Πρεβέζης) &ναφέρεται τq> 1495, οτε οί Όθωμανο1 ι!ναyνωρίσαντες το έπί 
καιρον τijς -&έσεως αϋτiϊς καrέλαβον .... ». Κατωτέρω δ' Ομιλών περί τfiς 

μετ& τέσσαρα ετη (1499) καταλήψεως αύτfjς: tjπQ τών eΕνετcί>v προστίθη

σιν Οτι «ούτοι συνεπλήρωσαν καl τΟ:ς μέχρι τf1ς έποχfjς έκείνης γεyομένας 

οχυρώσεις καΙ ώνόμασαν ι!πο τijς παλuιiiς (Νικοπόλεως) Πρέβεζαv, τfις 
&λλης εγκαταλειφi!εfσης (Πuλαιοπρέβεζα);,. ') οϋτω δ' δλωc aιιΛεηjτως 

γράφων τ' άνωτέρω έγένετο είοηγητfις τfjς &συσrάτου γνώμης Οtι ή Ν ικό

πολις έκαλείτο πρότερον Ιlρέ6εζα καi μετ('ι την κτίσιν τfjς σημερινfiς Πρε· 

βέζης έκλήi!η Παλαιοπρέ6εζα. 

* * * 
Καl ό μΕν Τρ. Εϋαγγελίδηςι γράq:ων προχείρως καΙ διό: σκοποiις fiκιστα 

Επιστημονικούς, δύναται V(i τύχη τflς άναγκαίας συγγνώμης. ΔΕν δύναται 

δμως άτυχώς τΟ αύτΟ ν<J: λεχ{}fi καl περl τοίi 'Αλ. Φιλαδελφέως1 Οστις άβα
σανίστως δλως δεχtlεiς ώς ~τος κτίσεως τfjς Πρεβέζης το 1495 ') προέβη 
είς τΟν όρισμΟν τού χρόνου τών τοιχογραφιών τοϋ Εν τfi πόλει ταύτη ναοϋ 

τοϋ eΑγίου Νικολάου τάξας ταύτας «είς τi]ν ις' πιftανΟν έκατονταετηρίδα, 

διότι ή ϊδρυσις τijς Πρεβέζης τί&εται περi τα τέλη τijς ιε έκατονταετη

ρίδος, ffiστε δΕν δυνάμει~α vU. ύπο-3έσωμεν, Οτι εύflVς άμα τii Lδρύσει ψχο
δομήι!η καl διεκοσμήl!η ό ναος ούτος» 5). 

1
) Σεραφεiμ tοϋ Βυζαντίου, "Ένθ. ciνωτ. 

~) Ν. Πετρij, Περί Νικοπόλεως, έ"t• «Παρνασσφ~ τόμ 9 [1885] σ. 65 κ. έ. 
8

) Τρύφ. ΕVαγγελί.δου 1 •Ένθ. U.νωτ. σ. 188. 
-~.) :4λεξ. Φιλαδελφέως, Άνασκαφαt Νικοπόλεως. Χριστιανικά μνημεία Πρε6έζης, 

έν Πρακτικοίς τής Εν 'Αθήναις Άρχαιολογικης <Εταιρείας, 1914, σ. 234, ύποa. 1. 
6) • Αλ. Φ~λαδελφέω;1 "Ένθ. άνωt. σ. 224 χ. έ. 
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C>'Qτι δ, Εκ τοϋ &βασανίστυυ τuύιοu Uπολογισμοϋ f1διιοlf1ησαν oU μόνον 

ή Lστσρία τfjς .πόλεως1 dλλCt καl τα έν aύτfi χριστιανικα μνημεία, έλπίζο

μεν Οτι δέλει καταδειχίΗί διιl τών &μέσως Επομένων. 

* * * 
ΤΟ δογματικώς λεχΗΕν περl τοϋ φυσικοί' κόσμου Οτι «ούδΕν καινΟν 

ύπΟ τΟν fjλιον» δύναται νd. λfχ-θfi καl περl τοϋ πνευματικοίi τοωύτου. 

Ή συστηματικΊ) δηλονότι ερευνα δύναται vU όδηγήσυ ήμιiς εlς τfιν Επί

λυσιν δυσχερεσιάrων προβλημάτων, Εν Φ τούναντίον ή &μελfις ζήτησις 

γίνεται αίtία ώστε καi τrl πρΟ τώv ποδών fιμόη• κείμενα να παρίδωμεν. 

Οϋτω άπΟ πολλοϋ συ/,λέγων, ταξινομών καl Εξετάζων tιi μετα της 

καταλήξι::ως -εζα τοπωνύμια, Οπως προσδιορίσω την rΙκτασιν, άλλ<Ι καΙ τΟν 

χρόνον της έν ταίς ελληνικαίς χά)ραις έμφανίσεως αϋτών, έδιδάχδην 

Οτι ή Πρέ6εζα δΕν είναι, &ς πιστεύεται μέχρι τοϋ νUν, κtίσμα τοϋ 15ου 

αίώνος, άλλι'Χ πολU παλαιότερον, πάντως δf παλαιότερον τοϋ ι,gου αlώνος, 

είς δν άνάγονται τό τε cΕλληνικΟν Χρο\'ικΟν τοϋ Μορέως χαl αL τούτου 

παραλλαγαί, έν αtς γίνεται μνεία τοU όνόματος f,πQ τdς ε;ης περιστάσεις. 

Είναι γνωστΟν Οτι, μετό τόν τψ 1271 έπελδόντα δάνατον τοϋ δΕσπότου 
της 'Ηπείρου Μ ιχαfιλ Β' 'Αγγέλου Κομνηνού, τΟ Δεσποτdτον τflς 'Ηπεί

ρου διηρέδη είς τρία τμήματα, ών τΟ Εν (dποτελούμενον έκ της Θεσπρω

τίας, 'Ακαρνανίας, Αlτωλίας, Δολοπίας καl τfις νήσου Λευκάδος) περιfiλ· 

tlεv εlς χείρας τοίί Ετέρου τών υ ίών τοϋ Μιχαήλ, τΟν Νικηφόρον Α' "'Αγ

γελον. Τοϋτον ή φιλόδοξος σύζυγος 'Άννα, &ποτυχοϋσα είς τα περl συζεύ. 

ξεως τfίς ffiραίας δυγατρΟς αδτfiς Θάμαρ μετό τοϋ πρεσβυτέρου υίοϋ τοϋ 

αύτοκράτορος 'Ανδρωιίκου Β' Παλαιολόγου σχέδια, παρώτρυνε να dναλάβυ 
τΟν κατd τοϋ αύτοκράτορος &γώνα καl ν Ο: rΊπnπλύνn τήν ϋβριν. ·ο Ν ικη

φόρος, καραδοκ<i)ν εύκα.ιρfαν, δΕν έδίστασε νΟ: μετάσχη επιχειρήσεων κατd 

τοϋ αύτοκράτορος &ρξαμένων δπΟ τοϋ νόtlου &δελφοϋ αδτοϋ 'Ιωάννου 

(τοϋ δεσπότου Θεσσαλίας1 Φ3ιώτιδος, Πελασγιώηδος καl Οζολικiiς Λοκρί· 

δοc). ΚατcJ τοl)τωv, βοηΠουμένων ύπό τοϋ ήγεμόνος τfjς 'ΑχαLας Φλω

. ρεντίου τοϋ 'Αννονικοϋ καl τοl1 κόμητος Κεφαλληνίας Ριχάρδου Όρσίνη, 
ό αύτοκράrωρ 'Ανδρόνικος Β' dπέστ-ειλεν lσχυρός δυνάμεις, αϊτι\'ες νική· 

σασαι τοiις συμμάχους πλησίον της Λαμίας, Εκ τfίς Θεσσαλίας διU. τοϋ 

Μετσόβουι εψΟασαν είς 'Ιωάννινα. Συγχρδνως δΕ στόλος έξήκοντα γενουα

τικών γαλερών \'αυλωδεiς ύπό τοϋ αύτοκρ(itορος είσέπλευσεν εlς τΟν Άμ

βρακικΟν κόλπον, κατέλαβε τf]ν Πρέ6εζωι χα! Εκούρσευσε τfιν πέριξ χώραν 1). 

1
) ΟVtλλιαμ ΜΟ.J.ερ- Λάμπρου, Φραγκοκρατία έν Έλλάδι, ΆΟfιναι, 1910, τόμ. Α', 

σ. 254 κ. έ. -Πρ6λ. Κ. Σάθα, Έλληνικα άνέκδοτα1 Χρονικόν Γαλαξειδίου1 Άθijνu.ιι 

1865, σ. 203 - 4. 
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Την άπόβασιν ταύτην, ην &νευρίσκει τις άναγραφομέvην είς πάντα 
σχεδόν τα ΧρονικU της ίστορικflς ταύτης περιόδου, 1) τΟ Χρονικόν τοϋ 
Μορέως &ναγράφει ώς έξijς 

9103 'Εκείνη η ύποδρομή, τΟ κοϋρσον Οπου δγίvη, 
οίιδSν έπολυεπέρασεν μόνον καl δύο ήμέρας 

5 εύτUς μαντάτα i]φεραν έτότε τοϋ Δεσπότου 

τΟ πώς έκαταλάβασιν είς τΟν κόρφοv τfις "Άρτας, 

κάτεργα έξijντα 1}λθασιν, τd [γι τών Γενου6ίσων· 

στην Πρέ6εζαν άπόζεψω', κουρσεύουν τΟ χωρία, 

. και ώρμησαν καl Ερχονταν όλόρf}α είς την "'Αρταν :ι). 

Ή κατa τijς Πρεβέζης iπιδρομή, ώς καl ή τijς περ l αύτi]ν χώρας δΊ]ω
σις Εγένετο κατd η)ν γνώμην πάντων των περl ταύτην άσχολη6έντων κατΟ. 
το 1!τος 1292 3). 

Κατ' αύτόν λοιπΟν τΟν τρόπον Εχομεν ρηη)ν μνείαν τfjς Πρεβέζης καt 
iiσφαλij περl αύτijς χρονολογίαν. 

1 j Buchon, Recherches historiques, Paris, 1845; τόμ. Β', σ. 328. 'Εκ τοϋ Βι-
βλίου τijς ΚονγΚέστας στ. 7764 κ. έ. 

Κάτεργα έξfιντα ήλθασι καί εtνε τών ΓενουΒέσων 
• Επέζευσαv 'ςτήv Πρέβεζav, κουρσεύουν τα χωρία 

'Ώρμησαν καl έρχονται όλόρθοι εtς τijν ~Αρταν. 

Πρβλ. β) τi]ν έν τόμ. ΑΊ σ. 312 γαλλικ-ι)ν παραλλαγi]ν έχοuσαν J)δε· «-Mais celle 
course ne demoura que deux jours seulement, pour ce que une nouvelle vint 
lιastivement, au despot : comment soissante gallies estoient venues au golfe 
de 1' Arta, et estoient arrivθes au ·port de Saint Nicolas Le Tort, α la ville 
cite de la Prevasse / et que leur gents e"stoient descendus a terre et coroient 
et roboient les casaux et la contree, et venoient tout droit 3. l' Arte•. 

γ) Buchon, Collection des Chroniques nationales Franςais, Paris, 1825, 
σ. 405-6 : Α peine deux jours s' θtaient-ils θcoulθs qu' on apporta au despote 
la nouvelle que les e.nnemis etaient arrivθs dans Ja golfe d' Arta avec soi
xante galeres gθnoises, et qu' ayant d6barqu6 α Preveza, ils ravageaient Ie 
pays et se dirigeaient tout droit sur Arta. 

δ) Alfred Morel - Fatio, Libro dc los Fechos et conquistas del Principa
to, de la Morea, Genθve, 1885, σ. 100 § 456. 'Εν τiρ Άραγωνικφ χρονικψ άναφέ~ 
ρεται ή Cίφιξις τών γενουατικών γαλερών « al golfo de 1' Arta ~ δέν άναγράφεται 

Ομως τΟ Ονομα τής Πρεβέζης, 
2

) John Schmitt, The Chronicle of Morea, London, 1904, σ. 58!=1, στ. 9103 
κ. έ. τοϋ Παρισινού κώδικος. Πρβλ. καΙ. στ. 9117 κ , έ. 

8
) Κ. ΠαπαρρηγαπούJ.οv - Καρολίδου, Ίστορία τοϋ ΈλληΥικού 'Έθ·νους, Εκδ. 4η 

τόμ Ε', σ. 157. - Σπ. Λάμπρου, Ίστορία τfjς Έλλάδος, τόμ. ς·, σ. 424 - ΟVtλ

λιαμ JΙ.fίλλερ-Λάμπροv, Φραγκοκρατία έν 'Ελλάδι, τόμ. Λ', σ. 256 κ. έ. -Ί. Ρωμα

vοϋ, Περi τοϋ Δεσποτάτου της 'Ηπείρου, Κέρκυρα, 1895, σ. 92. - Ά. ΜηJ.ιαράκη, 

'Ιστορία τοίι Βασιλείου τfjς Νικαίας καl τού Δεσποτάτου τfjς 'Ηπείρου, Άθijναι, 1898 
σ.- Πρβλ. καl Alfred Jl.forel-Fatio, Libro de los Fechos, Genθve, 1885, σ. 100. 
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~Ά.φ.. λοιπΟν λάβn τις ύπ' Οψιν τΟν χρόνον, Οστις &.παηείται πρΟς φυ

σικfιν έζiλιξιν συνοικισμοϋ τινος καi &νάπτυξιν αύτοίi εLς άξίαν λόγου 

κωμόπολιν η καl άπλώς κώμην, οίαν φο.νταζόμεδα τfιν Πρέβεζαν κατιi 

τΟν χρόνον καί}' δν έγένετο ή κατ' αUιf]ς έπί-θεσις, τότε άσφαλώς πρέπει νΩ 

άναζητήσn τΟ Ετος τtις Ενάρξεως τοϋ σχηματισμοfι τοϋ συνοικισμού, του 

φερομένου ύπΟ τΟ Ονομα τοϋτο, είς χρό\ον κατά αίώνα dπέχοντα τf]ς πρώ~ 

τη.; μνείας .... Ωσcε μετιi πεποιδi'ισεως τΟ Ετος της έν τψ χώρφ, τι$ κατεχο

μένφ νϋν ύπΟ τfις Πρεβέζης, συγκροτήσεως συνοικισμοϋ πρέπει vd τε8fι τΟ 

δλιγώτερον περl το 1200 . 

"Άν ταϋτα είναι άλη-δη, ώς 1jμείς πιστεύομεν, τότε δύναταί τις νii 

κρίνn πόσον Εσφαλον οί όρίσαντες ι:Ος Ετος ίδρύσεως τής Πρεβέζης τΟ 1495 
καί Επl τij βάσει τούτου προσδιορίσαντες τΟν χρόνον τών μνημείων νεώ

τερον τοϋ τελευταίου τούτου Ετους. 

Δfν δυνάμε{\α βεβαίως νa &ποδείξωμεν IJ.ν ό iν τfι γαλλικίί παραλλαγί\ 

τijς Κουγκέστας &ναφερόμενος λιμην τοϋ Sairιt Nicolas, δστις &σφα),ώς 

{}(ι ελαβε τΟ Ονομα &πΟ ναοϋ τιμωμένου Επ' Ονόματι τοϋ &γαδού προ· 

στάτου τών έλληνικών παραλίων, Εχει σχέσιν πρΟς τΟν ναΟν τοϋ ~Αγίου 

Νικολάου, ού τGς τοιχυγραφίας έξήτασεν ό Άλ. Φιλαδελφε\Jς έν τij προ-

. μνημονF-υι't-είση μελέτη αύτοϋ δυνάμεθα Ομως να ϊσχυρισδώμεν, ώς ttά 

ήδύνατο καί πάς άλλος μελετητi)ς τών Χρονικών, δτι ό ναός ούtος ήδύνατο 

να είναι πολυ παλαιότερος τοϋ Ι ς I αίιίη•ος, άφ' ού ή ϊδρυσις τfις Πρεβέ

ζης δύναται άσφαλάις μεν ν' άναχθfι πει_;l τΟ 1200, μετα πιδανότητος 

δΕ καi πέρα·v τοϋ χρόνου τούvου. 

Γ'. 'Ετυμολογία. 

... Οπως χαl άνωτέρω ε'ίπuμεν, κύριος σκοπΟς tijς .παρούσης μελέτης 

εί.ναι ή ~τυμολnγία τοϋ ονομα.τος Πρέ6εζα, διότι διιΙ τfϊς εύρέσεως τοϋ 

&ληitοϋς Ετύμου HU δυνηftίj τις ου μόνον ν' {Χ:νειΙρυ τΟν λαόν,. Ο στις Εδωκεν 

αυτη τΟ Ονομα ·τοϋτο, iiλλΟ. και τΟν χρόνον περίπου ν{l συσχετίσυ πρΟς 

rJ.λλα ιστορικό σημεία. 

cΌπως δΕ περl τfις δέσεως καl τfjς κτίσεως έλέχ-&ησαν, ώς ε'ίδομεν, 

πολλιJ &σύστατα, οϋτω χαl περl τοϋ ΕτύμC1υ . αί'>τfiς Εγράφησαν οϋκ όλίγα. 

Ό Leake νομίζει η]ν λέξι" ij ιlκριβέστερον τον τύπον Πρέ6εζα ώς 

ϊτιχλικόν, 1) διαστέλλων αUτΟν άπΟ τιi\ν Πρέβεσα καl Πρέ6υζα. 

Ό G. Stier σχετίζει την λέξιν προς το πρέβα, το iν τί\ διαλέκτφ 

1) W. Martin Leake, Travels in Northern Greece, London, 1835, τόμ. Ι, 

σ. 175. 
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Πουλάτι (μεταξu Δρίνου καi Τσερvαγόρας) δηλοί"· aβλαβη καi Q,φέl.ιμον 
Οφιν, τόν δροφίαν δράκοντα 1). 

Ό aνωνύμως γράψας το ι'lρι'Jρον Πρέοεζα εν τji σuλl.oγfi τοϋ I<'r. 
Boissonas λέγει «Preνese ou Preνysa, qui doit μeut etre son ηωη 
a Ι' ancienne Bri1ιicia .. ~~. 2) Τίς Ομως η πόλις αϋrη καl ποϋ γης εκειr.ο, 
Ciγνωστον· άλλα καl αν ύπηρχεν, άμφιβάλλομεν αν ήδύνατο να διαφδαρfi 
εtς Πρέβεζω•. 

Kαfl' δν δμως χρόνον αί έτυμολογικαi αδται γν(ϊ:'ψαι προσεπάδουν ν& 
προσδιορίσουν τfιν ΗtνολογικΥιν ύπόστασιν τόU Ονόματος τής πόλεως ταύτης 

έτέρα γνώμ11 μετιJ πείσματος διηγωνίζετο &πΩ τοϋ 1857 νd έκτοπίση 
τaς ι'lλλας. 

Ό Παν. Άραβαvτινος δηl.αδ1], έν τfi Χρονογραφί(l τijς 'Ηπείρου, έπι/!υ
μών vd λύση τΟ: κατιJ την πρώτην άρχf)ν rfjς Πρεβέζης, λέγει «είκάζομεν 
δέ, Οτι. είς την {}έσιν ταύτην πρό τινος καιροϋ Εδό8η τΟ Ονομα Πρέβεζα 

έκ τών Νορμανδών fΊ Βενετών τών έν τψ 'Αμβρακικψ κόλπφ φοιτώντων, 
Οπου προσωρμίζοντο έκπλέοντες καl είσ:πλέο\'tες Επl προμηifεύσει τροφίμων 
είδών. ΊΌιοϋτόν τι ύπεμφαίνει τεκμήριον ή λέξις Ιlρέ6εζα Εκγραικισftείσα 
άπο της Ίταλικijς Πρε6εζιόνε (Προμή/!εια) 3). 

Την γνώμην ταύτην παρεδέχδησαν ού μόνον Ζώτος ό jfολοσσός, 4) ό 

Βουτυρίiς, ') δ μητροπολίτης "Αρτης Σεραφεlμ ό Βυζά,,τιος 6) καi ό Τρύ
φων Εύαγγελίδης, 7

) Cστις προστίδησι μάλιστα καl την λεπτ:ομέρειαν Οrι 

«- ταύτην οί Βενετοl καταλαβόντες καt(i την άλωσιν τοϋ Βυζαντίου lιπό 

τών Φράγκων, &vόμασαν Πρέ6εζαv ( Προμη-θιούποί.ιν )», άλλCr. καl δ fιμέ
τερος Νίκος Βέης. 

Οiίτος έπικρίνων τd ύπΟ τοϋ φίλου Κ. Άμάντου έv τ'[j «. 'Aftην(i » 

γραφέντα :περl τών είς -εζα ληγόντων τοπωνυμίων, 8) άτινα πολU δρ&cΟς 

ό ~Άμαντο; έχαρακτήρισεν ώς άλβανικό, Επιφέρει « ή δ' έν 'Ηπείρφ 
γνωστfι τοπωνυμία Πρέ6εζα κακώς χαρακτηρίζεται ύπό τοϋ Κ. Άμάντου 

1
) G. Stier, Albanesische Tiernaιnen, Εν K;ιhn's Leitschrift, τόμ. ΧΙ,~· ~37. 

2
) Fr. Boissonas, L'iιnage de la Grece- L' Epire berceau des Grecs, Geneve, 

1915, p!. 24. 25. < 

:J) 'Παν. Άραβαντιι,Οϋ, Χρονογραφία 'Ηπείρου, 'Αθηναι, 1857, τόμ. Β', σ. 133, κ. ε. 
4

) Ζώτοv Μολοσσού, Ήπειρω.τικα!. μελέται -Δρομολόγιον, Άθijναι, 1878, τόμ. ·Δ', 
σ. 50. 

5
) Σ. , ]. Bovτvρii, Λεξικόν 'Ιστορίας καί Γεωγραφίας, Κων)πολις, 1888, Εν λ. 

Πρέβεζα. 
6

) · Σεραφείμ τού Βvζαντlου, Δοκίμιον 'Ιστορικής περιλήψεως 'Άρτης καl Πρε

βέζης, '4θijνα<, 1884, μέρος Β', σ. ~19. 
7
) Τρύφ. ΕVαγγελtδου, 'Έvθ. άνωτ. σ. 188. 

8
) κ. Άμάντου, Σύμμεικτα τοπωνυμικά, εν « 'ΑUην(ί,ς\) τόμ. ΚΒΊ σ. 204:. 
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~ " ' ~)β ' 'λ ξ ζ δ · ' 'λ υ"τη κα·ω α" ως εχοuσα την α, ανικην κατα η ι ν ·ε α, ιοτι η πο ις α - υ 

όρίtώς ό' Π. 'ΑραβαντινΟς παρατηρεί- προέρχεται έκ τοϋ lταλικοϋ pre
νesionel. (προμή/!εια)> 1 ). 

Ότι ομως ό φίλος Ν. Βέης δi;ν ~χει δίκαιον μετa τοσαύτης /!έρμης 
ύποστηρίζων την έπι:πόλαιον γνώμην τοί:t 'Αραβαντινοϋ, ίlέλει καταδειχίlfj 
έκ τών Επομένων. 

Είναι γνωστΟν δτι Εν τfι ίταλικfι γλώσση ή προμήθεια λέγεται καl t1.λ· 
λως (λ. χ. commissione, fornimento, preconosienza, somministra
zione), &λλa καi μroνidimento, ρroνisione καi ρreνisione. Έκ τά•ν 
δύο τελευταίων λέξεων ήδύνατο νό δνομασδfi εμπορική τις δέσις η λιμijν 
Proyisiona η Previsiona· δΕν δυνάμείlα Ομως νd νοήσωμεν κατό τί
νας γλωσσικοUς νΌμους ι')Ο fμο δυνατΟν νd μετασχηματισδfι είς Πρέ6ε

ζαv. Διό ν(i βοηθήσωμεν τοiις έχομέ:vους τfiς τοιαύτης Ετυμολογίας, ύπεν

{}υμίζομεν Οτι η προμή{}εια ίταλιστl λέγεται καl prevedenza, &λλ' άτυ
Χως καl τοϋτο οUδόλως βοη{}εϊ τι)ν γνώμην αύτών, διότι καl Εκ· τijς λέ
ξεως ταύτης μετα πολλής δυσκολίας 8cX ήτο δυνατΟν νά προέλ{}η ή 
Πρέ/Jεζα. 

"Έπειτα1 άν κατΟ τΟν Ν. Βέην (ΆραβαντινΟν κλπ.) προijλδε τΟ όνομα 

Εκ τi]ς ίταλικflς λ. previsione, η Εστω καl της πλησιεστέρας prevedenza, 
&τε τών Νορμανδών ~ Βενετών (Άραβαντινος κλπ.) η tών Φράγκων (Ε~αγ
γελίδης) η τώv Λατίνων (sic Ζώτος Μολοσσός) δόντων το ονομα, γεννάται 

τό ερώτημα, πώς &νομάζετο, πρό τοϋ βαπτισθfι Uπό τών &νωτέρω, ή ση
μαντικfι αUτη -θέσις, flτις κατα τΟν 12ον αίώνα f:φέρετο μετα τοϋ στα{}ε

ροϋ ονόματος Πρέβεζα; 

Είναι άλη-3€ς Οτι πλείστα δνόματα έλ.ληνικών πόλεων διεφι'Jάρησαν 

&πιστεύτωc: έν τώ στόματι τι'Ον ξένων τών Επιδραμόντων τdς έλληνικός 

χώρας κ ατό τοUς. μέσους χρόνους 2) τ Δ αύtΟ ftd ήδύνατό τις να πιστεύστι 
Οτι συνέβη κάl είς τΟ Ονομα της Πρε6έζης· τψ Οντι δΕ παρd τοίς ξένοις 

εVρίσκομεν, πλf)ν τοϋ δρ-3σϋ, καl τοUς διεφftαρμένους τύπους, πάντας Ομως 

Εχοντας ώς βάσιν τΟ ΠρέfJεζα καl Οχι άλλο τι μαρτυροϋν την &πό τοϋ 

ρreνisione έξέλιξιν. Καi liν δ' f'τι δεχ/!ώμεν οτι ot διάμεσοι τύποι έλά

χιστα Εζησαν καΙ δΕν παρεδόδησαν, πάλιν μένει Εν ήμίν ή &πορία τοίi 

τρόπου κα&' δv έν Ελληνικψ στόματι Ονομα ξένον U.πέστη τοσαύrην δια

φ/!οράν, ώστε aπο μreνisione να μετασχηματισδίί εtς Πρέ6εζαν. 

1
) Ν. Βέη, ΒιΒλιογραφία, έ,, «Βυζαντινο'ίς Χρονικο'ίς» τόμ. 21 [1914] μέρος 4, 

ο. 75. 
2) σΜλλιαμ Μtλλερ -Λάμπρου, Φραγκοκρατία, τόμ. 1, σ. 227,, τόμ. 2, σ. 341. 

Πρ6λ. Άδ. Άδαμαντlου, Χρονικό. τοϋ Μορέως, f:ν Δ. Ι. Ε. Ε. Ε. τομ. 6, σ. 453 κ. έ. 
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Κα&' ήμdς τοϋτο fιτο δύσκολΟ\', αν μη &δύνατον, διΟ καi στρέφομεν 

τfιν Ερευναν πρΟς ϋ.λλο σημείον. 

ΠρΟ πάσης Ομως Ερεύνης ι1εωροίΙμf"V άναγκαίον νd παρα8έσωμεν τοUς 
τύπους t~φ~ οϋς άναφέρεται τΟ Ονομα τnϋτο εν τε τοίς έλληνικοίς καl τοίς 

άλλογλώσσοις κειμένοις, ϊνα δυνηΗfι τις εύκολώτερον να παρακολου-θήσ!J 
τΟ:ς σκέψεις ήμών. Ό dρχαιότερον λοιπΌν μνημονευόμενος τοϋ Ονόματος 

τούτου τύπος, ο-δ τΟ πρ<t:ηον γίνεται μνεία έν τφ έλληνικψ Χρσνικψ τοϋ 

Μορέως, εlνaι δ και σήμερον συνή-θης τύπος Πρέ6εζα 1 ). ΤΟν αύτΟν τύπον 
είιρίσκει τις έν τίρ ύπΟ τού }{ικολάου Σοφιανού χαραχ\1έντι χάρτη τfjς cl{λ

λάδος (1544)· ') βραδύτερον δ' ανευρίσκει τις α~τόν, πρώτον μ€ν εlς τι\ 
« 'Ηπειρωτικd» Μιχαfιλ Νέποτα τοϋ Δουκός, Οστις άvαφέρει δτι «Επiiραν oi: 

Βενετοl τfιv άγίαν Μαύραν καl Πρέ6εζαν Επl Ετους 1684,3
) Επειτα δΕ εις τΟ 

ΧρονικΟν τοϋ Μάτεση (1684)~ 4) Εν Φ δκτάχις άπαντ~, έχ τρίτου δ~ ε'ίς έπι
στολfιν «τών lJχμαλωτισμένων κατοίκων ~Άρτας>> &πευflυνομένην «πρΟς το1)ς 

ύψηλοτάtους αύ-&έντας τfις γαληνοτάτης άριστοκρατίας τών eΕνετών » γρα

φείσαν την 28 'Οκτωβρίου 1696 5). 

Είς πάντα δΕ τα άπΩ τοϋ χρόνου τούτου καΙ. έφεξης, μέχρι σtlμερον, 

γραφέντα Εγγραφα καl μελέτας δ άνωτέρω τύπος εlναι ό έπιχρατέσtερσς. 

Παρά ταϋτα δμως έν τψ κά)δικι τfiς Κοπενάγης εύρίσκομεν τΟν τύπον 
Πρέ6εσα1 6) ρύ μνημονεύει καl δ Leake προσπαΒών, ώς άνωτέρω είπο

μεν, να έτυμολογήση καi έρμηνεύση τΟν τύπον Prevesa 7
). 

'Εν έπιστολfι δΕ τοϋ 'Αλη- πασά «πρΟς τοUς Παργιώτας» γραφείση τΟν 

'Οκτώβριον τού -1798 άναφέρεται Οτι ό 'Αλfις «έζάπωσε τfιν Πρέ6εσαν» 8). 

~ο Leake άναγράφει καl τύπον ΠρέΒεζα, δν ι~εωρεί ώς έλληνικfιν με

ταγραφiιν τοϋ ύπ' αύτοϋ ώς ίταλιχοϋ νομιζομένου τύπου Prevesa 9). 

Είς δΕ τΟ « "Αν-θος» τοϋ Καρτάνου, τΟ δημοσιευΒΕν τΟ πρώτον τψ 

1536 1°) εδρίσκομεν τΩν ξενίζοντα τύπον Πρέ6εντζα, 11) άσφαλώς προελ-8όντα 

1) Jol~n Schmitt, The Chronicle of Morea, London, 1904, cod. Ρ. στ. 9108/19 
Πρβλ. Buchon, ReclιΘι·ches historiques, Paι·is, 1845, τόμ. Β' σ. 328, Βι6λίον 
Κουγκέστας στ. 7764. 

11) Νικολάου Σοφιανοϋ, Descriptio noνa totius Graeciae1 Ρό}μη, 154.4, (Χάρτης). 
9) Μιχαi]λ Νέποτα τοϋ Δουκός, 'Ηπειρωτικά, Ε:κδ. Βόννης, (1848)1 σ. 254. 
~)Κ. Σά1Jα, 'Ελληνικd άνέκδοτα, Χρονικόν :Μ:άτεση, 'ΛΟfιναι 1867, σ. 197, 198. 

200, 203. 
5) Miklosich- Miίller, Acta et diplomata Graeca τόμ. 3, σ. 275 κ. Ε.. XXVII. 
6 ) John Sch1nitt, The Chronicle of Morea, Cod. Η. στ. 9198. 
') W. Martin Lealce1 "Ενθ. &νωτ. 
8 ) Σ. Λάμπρου, Ν. cΕλληνομνήμων 1,491. 
9) W. Martin Leake, "Ενθ. &νωτ. 

10) J(. ΣάfJα, Νεοελληνικ+ι Βιβλιοθήκη,? Λθi']ναι, 1888 σ. 147 κ. έ. 
11) Clι. Hopf, Chronique GrΘco-romanes. σ. 268 κ. έ. 
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έχ μεταγραφης άλλογλώσσου κειμένου, Οπερ θα είχεν ιJπ' Οψιν δ Καρ-
τiiνος. Τέλος δ' έν τψ Χρονικώ τοϋ Μάτεση Εν ώ δκάτχις rος " , 

, i c" ~ ' , ' ' • ' ειρηται, ανα-
γραφέται ο επικρατεστερος τυπος, εϋρηται καΙ ό δημωδέστερος Μ 'IJ ζ ') 
ι:z ,,. '"' _ ~ πρεεα, 
ο στις ει'\Ιαι προφανες ο τι προηλθεν εκ της αίτιατικη- ς ώς τα Μ: ' Μ: ' , ι περαια1 πα-

τινος κ. α. προηλδον Εκ τών δημωδεστέρων τύπων Π , (Π , 
εραιας - ειραιευc) 

Πάτινος (Πάτμος) κ.τ.τ. · 

Καl ταίίτα μΕν δσον άφορα-. ε'ις τα' '') ' ' εr, .ηνικα κειμενα. ΚαΙ. παρd: τοίς 
άλλογλά)σσοις Ομως, παρ' οίς Cίλλως τε συνη'{) 11 ς είναι η' τω- ' 
~ , , ν τυπων τών 

ονομα:ων ~τρε~λωσις, παρουσιάζονται Ο:νάλογοι παραλλαγαί. 
Οιιτως εν τη Γαλλικjj παραλλαγ1} τοU Χρονιχοϋ τοϋ Μ , ~ , 
c , , , • ορεως αναγραφε-

ται uπο τους τυπους P'Γevesse καΙ. P~·evasse 2) 'Ο S , -
~ _ , · anson εν τω ύπ' 

αυτου χαραχilεvτι χάρτη τiiς 'Ηπείρου (1670) ' ' • ' ' 
~ _Q.' , Ρ . αναγραφει την πολιν ύπΟ τΟν 
ορυον τυποv reuesa δν εc , , w , .. . ' υρισχομεν εν ταις επιστολαίς τοϋ Grandi s 
και εν ταις Μeηιοι·ιe Istoι·iogeograficlιe ') ' • • - - ) , , • ως και παρα πασι τοις μετέ· 
πεηα γραψασι περι τfj_ς πόλεως ταύτης. 5) Ό Leake Ομ ., c , ~· 
c ~ , c ως εχαιν υπ οψιν 
ως αυτος ομολογεί, τΟν ΗληνικΟν τύ.πον Πρέ6εζα άναγρά ' ~ ' , ' p ') c\ φει και αυτος τον 

revyza, ον πιδανώτατα εχwν ώς πρότυπον ό FOrbige , ' , 
' 'Ε 'δ r εισηγαγεν εις 

το γχειρι ιον τijς Γεωγραφίας 7). 

Φα(νεται Ομαις Οtι πρό τοU Grandi c ' e ~ I " " , - υπο τινων, ως αυτος t.ιναφέρει 
εγινετο χρησις χαl τοίi τύπου PΨeυentza 8) c\ ~ , , c ' , ... , ον αναγραφει και 0 σύγχρο 

νος αυτου συγγραφεUς τών Memorie 9) καl Οστις έν8-υμίζει η' μ·ι, , : 
- "Α θ - κ ' ' τον εν 

τφ J' ει του αρτανου φερόμενον τύπον Πρέ6εντζα ιο) 'Υ πο' ' " , 
τύπον "' . , , · τον αuτον 

ευρηται και παρα τοίς Spon καl Wheler 11) 'Ε - λ ' - G . c • κ των πα αιο-
τεραιν του ran,dι ο Lau'l'enιberg άναφέρει τfιν πόλιν UπΟ τΟν τύπον 

1
) Κ. Σάθα, 'Ι<Jλληνικα &νέκδοτα, ΧρονικΟν Μάτεση, 'Αθfjναι 1867 1!)8 :> Buchon, ~echerches Historiques, Paris, 1845

1 
τόμ. 1: σ. 317. σ. · 

) Buchon, Ενθ. &:νωτ;. σ. 312 . 
.ι;) Grandi, 'Ένθ. άνωτ. 1 σ_ 22. 
5

) Ν. Ν., Memorie lstoriogeografiche σ. 46. Πρβλ. Lea!ce "'Ε ,ΓΙ • , , 
σ 175 Hugh Τ 1 · s· · • Ί-υ. α'ωτ. τομ J . - , es, ι·ave s ιη ιcιly- Greece and Albania, London, 1820 τό Ι ' 
σ. 325 κ. ε.- Holland, Travels in thc Jonian Isles Albani Th 1' μ. Ι, 
donΙ·a Lond 1819 · Ι ' a, essa Υ' Mace-' on, 1 τομ. , σ. 94 κ. έ. - Hamm · G hi h . - eι, esc c te des Osma 
nιscen Reιches, Pest, 1835 τόμ. 2, σ. 328. 4 σ. 158 7 222 L . • .· 
• ~ ' z " • ' · ' σ. .- e Guιen Ενθ 
ανωτ. - .ι_ a,e, ΕνΟ. ανωτ. - B1.ιrsian, ''Ένθ, άνωτ. · · 

6
) W: Martin Leake, 'Έ,•θ. Ο.νωτ. τόμ. Ι σ. 175. 

7
) Forbiger, Handbuch der alten Geographie Leipzio- 1848 · !Ι 

καί Ε:κδ. 6' 1877 τ' Ι 596 ' b' ' το μ. , σ. 879 , , ομ. , σ. . 
.s) Grandi, 'Ένθ. άνωτ. σ. 22. 
:l Ν. Ν., Memorie Istoriogeographische, "'Ενθ. ιiνωτ. 
} Hopf, Chroniques GrΘco-Rornanes1 "'Ενθ. &νωτ. 

) Jacob Spon et George Wheler, Voyage d'Italie de Dalmatie d G , 
et du Levant, fait aux annΘes 1675 et 1676 Hayθ 1724 , 1 Ι e rece 

' , 1 τομ. , σ. 81. 
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PΨevexa 1). Έχ δε τό1ν νεω-rέρωv ό Willianι EtoJι, Ciγνωστον διατί, 

μεταχειρίζεται τόν τε δρ-θΟν τύπον PΨevesa καl τΟν έφι~αρμένον PreYasi 2). 
Τέλος έκ τά'ηι νεωτάτων ό γράψας τΟ Ciρι<}_ροv Πρfβεζα διΠ τΟ ΛεξικΟν 

τofi BΨolr1ιaus άναγψiφει rιύτiιν ύπΟ τΩν τύπον P'Γeveza, σημειοϊ: Ομως 
Οτι τΟ -za δέον να προφερΗfι -ζα 3). 

ΤΟ τελευταίον τοϋτο vομίζομεν Ο τι είναι i καν Ον δίδαγμα τοϋ τρόπου 
κα8' Ον, Ενεκα τfις δυσκολίας περl τtιν κατηγραφfιν φθόγγων τιν<ΪΊν, γίΥε

ται ή σύγχυσις Οσον άφορg τfιν dκριβfi rlπόδοσιν αUτών καl ή δημιουργία 
νέων τύπων παρηλλαγμένων 4). 

Έκ τi}ς παραθέσεως τών &νωτέρω τύπων πείθεται πας τις Οτι οUδεlς 

αύτών δύναται ν' &ναχδfi είς τΟ provisione τοϋ Άραβαντινοϋ καl τών 

όμοφρονούντων έκείνφ, καt Οτι ό έπιχρατέστερος, &μα δε και παλαιότερος, 

έξ ο-δ ανευ παραβιάσεως τών φωνη τικό)V νόμω.ν ήδύναντο να πρσέλ-θωσιν 
σϊ τε έλληνικοi καi οί ~ένοι, είναι ό τύπος Πρέ6εζα. Τοϋτον δ' εχσντες 
Uπ' Οψιν προβαίναμε" είς την έτυμολογίαν τfjς λέξεως. 

'Ανωτέρω ε'ίπομεν Οτι ό φίλος Ι(. ~ Αμαντος όρ\}ώς κατέταξε τΟ τοπω

νύμιον τοϋτσ είς τfιν τάξιν τών έχόντων την &λβανικfιν κατάληξιν ~εζα 5 ). 

Εlναι Ομως άλη-θιΞ:ς Οτι, Οπως και άλλοτε ε'ίπομεν, 6) κατ" αϋσίαν &λβανιχiJ 

κατάληξις -εζα δΕν ύπάρχει, dλλ' Εκ τf}ς ύποχοριστικflς καταλήξεως ~ζ§, 

ήτις μετCt τfιν προσ-θήχην τοϋ Ciρ\:tρου α γίνεται -ζ' α, σχηματίζονται ποι

κίλοι τύποι, οίοι οί -§ζ" α, - αζ' α - εζ' α, - ιζ' α . οζ" α, χ.τ.τ., &τε τοϋ 

-8εματικοϋ φωνήεντος Εκλαμβανομένου ύπΟ τά')ν μη είδότων την &λβα

νικi)ν γλώσσαν ώς ανήκοντος είς τijV κατάληξιν. Τόσον δΕ φιλεί η ύπο

κοριστικiι αϋτη κατάληξις τα τοπωνύμια, ώστε δύναται να -θεωρη{}fι ώς 

μία τών κατ' ιΞξοχ1lν τοπωνυμιχό)ν καταλ1lξεων τfiς &λβανιχfjς γλώσσης 7)· 

1) Lauremberg, "Ένθ. άνωt. 
2 ) William Et01~, Tableau Historique, poJitique et moderne de l'ctnpire 

Ottoman, Paris, 1801, τόμ. 2, σ. 80. 
8

) Brolchaus, Konversations Lexicon, έν λ. Preveza. 
') Ό μακαρίτης Στέφανο• Δραγούμης έv τfΊ περί τ&ν Χρονικών τοϋ Μορέως με

λέτη α\ιτοϋ λέγει δτι «σuχνιi παρΟ: τοις Φράγκοις καl κατα τοUς. χρόνους του Γαλλι
κού Χρονικού καl μετέπειτα διό: δύο ss άπεδίδετο τό ζ καi. τΟ ξ. "Ι δε τα έν 1 '. Χ. 
Prevasse καί Prevessa= Πρέδεζα, Nissie, Nixie, Νiχye=Ναξία η Νάξος~. ΙΙρδλ. 
«Άθηνaς:ι. τόμ. 26, σ. 17. 

5
) Κ. Άμάνωv, Σύμμεικτα τοπωνυμικά, έν «Άθηνaς~ τόμ. 22, σ. 204. 

6
) Περi τijς καταλήξεως ταύτης καi τών φερόντων ταύτην τοπωνυμίων ό)μιλήσα

μεν ιiλλοτε διά μακρών· (πρβλ. Πρακτικά τής έν 'Αθήναις Έπιστημονικfjς Έταιρείας, 

έν αΆθην~» τόμ. 2_7 (19~5) ,σ. 345)· ,μετό. μ~κρόν δΕ θό. δήμοσιεύσωμεν έκτενij μελέ 
την σαφηνιζουσαν τα κατα τα τοπωνuμια ταυτα. 

7
) Τόσον έπέδοσεν ώς τοπωνυμικη ή κατάληξις αϋτη, &στε λησμονηΟείσης τfjς 

άρχfjς αύτfjς, καl ύπ' αύτ&ν ό.κόμη τ&ν ό.λβανοφώνων τfj~ Έλλάδος, έξελήφθη όλό

κληρον τΟ - εζα ώς κατάληξις καi προσετέθη εlς λέξεις εlς &ς f\κιστα fjρμοζεν· λ. χ. 

έλέχθrι Λέδεζα καt Φίκεζα άντ~ τ&ν Ορθών Λέθ-θι καi Φίκ-θι. 

ι 
~ 
,I 
ι 

I 

1 

i 
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'ΕξετάσωμΕν νϋν_, άν έν τfι γλώσσn ταύτη ύπάρχτι τι δυνάμενον φω~ 
·νητιΧώς καl σημασιολογικώς να έρμηνεύση τΟ περι ού ό λόγος τοπωνύ

~,μιον . ~. 
Τψ Οντι παρcΧ τοίς έν tΕλλάδι άλβανοφώνοις εlναι Ετι καl σt1μερον 

lv χρήσει το προσηγορικον πρέΟ~ζ~ (μετa ωϋ <1ρ&ρου πρέ6~ζ' α), δπερ 
··liγει fιμάς κατ' εUθείαν είς την Πρέ6εζαν, οϋ μόνον φωνητικώς, &λλd καl 

.σημασιολογικώς. 

CfOταv ημην παίς, κα'ι έπιστρέφων μετιl βροχfιν &πΟ τοϋ σχολείού 
.&πεκλειόμην ύπΟ τών χειμάρρων, f)κουον πολλάκις τών γραιών, τών φιλο
·τιμουμένων να βοη3tlσωσι τοUς παίδας, δπως διέλθωσιν άκινδυνότερον 
τοUς χειμάρρους, να φωνάζωσι<<Ενι ~-§τΕ γyα πρέβ§ζ'α»( = έλατε άπΩ "δώ, άπΩ 
'ηlν πρέβεζα), δεικνύουσαι &μα καl τΟ &βαδέστερον μέρος τοϋ χειμάρρου. 

'Εν αύτΥΙ δΕ τfl Σαλαμίvι καt τοίς περιχώ@οtς τών 'Α{}ηνών δΕν εlναι 
·dσυνή\:tης Ετι καl σήμερον η φράσις «βρΕ τύ 1 τ σ' έ μπ§, ρε πρέβ§ζg Ciρ§v~! 
·{=βρε σύ! τί το Ι!καμες πρέβεζα το χωράφι μου)· η φράσις αUτη &χούεται 
,όσάκις τις διέρχεται &.γρΟν καλλιεργημένοΥ καl δια τ<Ον πατημάτων αϋτοίi 
-σχηματίζει δίοδον, πέρασμα, Οπω,ς μεταβΏ είς 'ίδιον άγρΟν 11 άλλοίί που. 

"Οτι η πρέ6~ζα τών άλβανοφώνων τijς Σαλαμίνος καl τijς λοιπijς Άτ

τικfiς φωνητικώς καl Ciνεu έκβιάσεως ούδενΟς τών γλωσσικών νόμων παρέ~ 
,χει τΟ Πρέ6εζα, ούδεlς νομίζομεν δτι δύναται ν' άρνηδU· δτι δΕ καl σημα

σιολογικώς η .πρέ6§ζα, η δηλοϋ·σα τΟ πέρασμα, την δίσδον, ήτο δυνατΟν 
'να δώστι τΟ Ονομα αύτfις .είς σημείόν τι τοϋ έδάφους, Εχον τi]ν ίδιότητα 
της διόδου, τοϋ περάσματος, επίσης ούδεlς {}~ άμφισβηηlσn. 

<Απλη έπl τοϋ Χάρτου παρατήρησις πεί{}ει πάντα Οtι ή εUκολωτέρα, 

-φυσικώς δf: καl κυριωτέρα όδός, 1'1 άγουσα &πΟ τrjς 'Ηπείρου είς τi]ν Εναντι 

., Ακαρνανίαν, ή το ή δια τοίί στενοϋ στομίου τοϋ Άμβρακικοϋ κόλπου. 

ΤΟ δ' άκριβώς Εναντι τσϋ 'Ακτίου &κρωτηρίου 1) σημείον τrjς Ήπsι~ 

,ρωτικΤjς &κτfjς άπΟ τοϋ όποίου μέχρι σιlμερον γίνεται η διαπεραίωσις, τΟ 
_πέρασμα, :;cρΟς την άπέναντι 'Αχαρνανίαν, .Υμο δυνατΟν να δνομασθfι ύπΟ 
τών 'Αλβανών Πρέ6ι;ζ~ τ. ε. Πέραμα, δπως iiλλως τε καλείται μέχρι σt]με

ρον {}έσις τις παρa την σημερινi]ν Πρέβεζαν. 

1) το άκρωτ11ριον 'Άκrιον έν τφ Χάρτη τοi! s. Sanson (1670)άναγράφεται ύπΟ 
-τΟ Ονο[-!.α Figalo· οϋτω δ' άναφέρεται καί ύπΟ τώv πλείστων περιηγητών- πρβλ. *, Die 
·yoι·tι·effliche Halb ~ Inscl l\'Ioτea, Nϋτnbeι·g, 1687, σ. 202, Vigalo.- ιl. G. Iiob
house, Α Journey tln·ough Albanie etc ... during tl1e years, 1809 and 1810, Lon

--don, 1813, σ. 29.-0. Satlιa, Docunιents, τόμ. 1.-Τό Ονομα Figalo Οφείλεται ϊσως 
είς τΟ σχfiμα τοU άκρωτηρίου, όμοιάζοντος πρψρq. πλοιαρίου φερομένου ύπΟ τό Ονο_ 
5tα figalo. Πρβλ. Yocabulario Uniνersale Italiano compilato a cura della Societa 

-.tipografica Tramateι· et Ci, Napoli 1834, έν λέξει figalo. 
19 



290 Π. Α. Φουρiκη- Ή Πρέβεζα. 

"Αν και, τ~ άνωτέρω &α fισav Ίκανα πρΟς &πό~ειξιν της φωνητικfiς 

καl σημασιολογικfjς σχέσεως τοίί άλβανικοϋ πρέΟ§.ζ~α πρΟς τΟ ΠρέΟεζα,. 

Εν τούτοις, πρΟς rΙρσιν πάσης τυχΟν &μφιβολίας, παρέχομεν &ναλυτικωτέραν

τfιν είχόνα τf1ς δημιουργίας τοϋ ύποκοριστικοU πρέ6§.ζ'α. 

ΠρΟς εϋρεσιν τοϋ fiέματος, ε'Lς δ προσετέ-θ-η ή ύποκοριστικi] κατάληξιςt 

Οφείλομεν πρώτον ν' &φαιρέσωμεν τΟ Εν τέλει α, Οπερ είναι τΟ άρ8-ροv-

μετ& τοϋτο πρέπει ν' &φαιρε8Ό ή ύποκοριστικfι κατάληξις -ζ§., μετα τfιν 

άφαίρεσιν τfjς Οποίας &πομένει τΟ -θέμα πρέ6~, δπερ άvήκει είς γνωστην 

και συνήl!η ιΗβανικi)ν λέξιν. 

'Ό I-Iahn Εν τψ άλβανογερμανικψ /,εξιχφ·, τψ Επισυναπτομένφ είς 

τι\ς Albanesische Studien, καταγράφει τi]ν λέξιν πρέβ* (ένάρδρως 

πρέ6'α) καl έρμηνεύει διι\ τών GangbaΓeΓ 'Veg, S!Γassen. Knoten,. 
Furtl1, Flussbett· προς πληρεστέραν δ' έρμηνείαν ταύτης παραπέμπει είς 
η) ν λ. βρ6μ- ι, ι) f\τις ο Μεν fiHo είναι εί μη ή έλληνικ>) λ. δρ6μος ιiκουο

μένη παρά τισι μΕν τών άλβανοφώνων ώς δρόμ\ παρ' ιΧλλσις δΕ βρόμ'ι. 

Ό Dozon ιiφ' έτέρου καταγράφων τi)ν λέξιν είς το VocabulaίJ•e 

Albanais- F1·anςais έρμη νεύει αύτi)ν δια τών 'chemin pl·aticable, 
que ou lit oΓdinaire d' une Γiviere»'). 

~ο δ' ημέτερος Χριστοφορίδης άντλήσας αύτην άπΟ τοϋ γλωσσαρίου 

τοϋ Hahn δf:ν προσέflηκε μέν τι νέον, άλλ~ Ομως καl ούτος πρΟς διασά~ 

φησιν τi'jς σημασίας τijς λέξεως παρέπεμψεν είς τi]ν λ. βρ6μ. ι και. διι\ 

ταύτης είς τΎjν συγγενij οi!δ§- α τi]ν δηλοϋσαν τi]ν δδ6ν. 3
) τέλος ό G. 

1\fe:yeι· Εχων ύπ" Οψιν τ' &νωτέρω έσχέησε τΟ πρέ6f έτυμολογικώς πρι\ς 

τΟ t1·eve καl δια τούτου πρΟς τΟ λατινικΟν triviun1, τΟ δηλοίiν την 

τρίοδον (το τρίστρατn) 4). 

Κατδ. ταUτα τΟ &λβανικΟv πρέβf έδ11λου σ\Jv ιΧλλοις την όδόν, άλλιi· 

καl τ(η• πόρον, τήv διά6ασιν, τΟ πέραμα (FuΓt). 

ΤΟ πρέ6~ τοϋτο λαμβάνον τ1lν Uποκοριστικην άμα καl τσπωνυμικi]ν 

κατάληξιν -ζ*, σχηματίζεται είς πρέ6*ζ*, δπερ f1δύνατο νι\ &ποδοδfi είς 
πζiσαν δίοδον, πέραμα, άλλ& καΙ. είς ώρισμένον σημείον μετέχον τfις ίδιό

τητος ταύτης, οίον fiτo 1] Ήπειρωτικ1) άκτfι ή χρησιμεύουσα πρΟς σχημα

τισμΟν τοϋ Άμβρακικοϋ κόλπου. 

1) Jol~. -υ. Ha/~n,Albanesische Studien, Jena, 1854, Beitriige zu einenι Albane
sisch- Deutschen Lexicon, σ. 105 Εν λ. πρέ6ε Η α. 

2) Dozoπ,· Manuel de la langue Chkipe ou Albanaise, Paris, 1879, Vocabulaiι·e 

Albanais - Franς:ais, σ. 72. 
3) Χριστοφορfδου, Λε"ξικΟν τfjς 6.λ6ανικfjς γλώσσης,' Αθήναι, 1904, σ. 342. 
4) G. J,Ieyeτ, Etynιologisches \VOrteι·buch der Albanesischen Spι·ache, Stι·ass

burg, 1891, εν λ. 
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<Όtαν δ' έσχηματίσ-&η κατ& τΟ σημείον τοϋτο συνοικισμός, διετήρησεν 

οίiτος I το ονομα τijς δέσεως και &η•ομάσδη Πρέ6*ζι; (ενάρδρως Πρέ6~ζ'α), 

καl μετ1" &φομοίωσιν τοϋ κωφοϋ ~ της παρα},ηγούσης πρΟς τΟ ε της προ

ηγουμένης διεμορφώδη ό σταδερος τύπος Πρέ6εζα. 

... Οτι δΕ &πΟ φι•σικών Ίδιοηlτων, συγγενών πρΟς τΟς Εννοίας τflς δια-

6άσεως, τοίί πόρου κ. τ. τ., ώνομάοflησαν κατα πάσας τΟς έποχΟ:ς καl παρ α 

πdσι τοίς Ε&νεσι δέσεις κocl πόλεις, εστωσαν ώς παραδείγματα τ& &ρχαία 

Βόσπορος 1) καl Βούπορθμος, 2) τα μεσαιωνικό και νέα Διάπλους, 5) Διαπό

ρια, 4) Πόρος, 5) Πορεά, 6) Περατία, Ιlερατα~εά, Περάστρα, Ιlέραμα, 7) 

τΟ. τουρκικ& ~ερ6ένι, Δερ6ένια, Δερ6ε~·άκια, Δερ6εγοσάλεσι, Δερ6f:ν-Φούρκα, 

.J) <ΥπΟ τΟ Q,ομα τούτο Ύ';ωρίζομεν δύο ;τόρΜ:ς:, τΟν θρςικικΟι• καl τΟν Κιμμέριοψ. 

ΣυγγΗfς πρΟς ταϋτο, κατi.ι. τGν διδάσ~ωί.ον 1ΊμοJ"\' Π. Κσρο/.ίδην,ι:ί"\·αι καl τΟ Βυζά,•

τιον. Βλ. Π. Καρnλίδου, Ή πCλις "Ιών Βυtαηίηuν lν τοΙς Χρονικοίς τοϋ βασιλέως 

'Αστραzαδάν, ε"\' ΈπιστημοηκfΊ ΈJΙετηρiδι [1902;'3], Άθi']Ιοι, 1904, σ. 271 κ. έ. 
2) Οϋτως εκαλείτο δ μεταξU Ά;τεροπίας (σημ. Δοκοi)) Κ(:ι Ύδραίας ('Ύδρας) 

:ιιορfJμΟς καt συνεκδοχικώς ·τΟ ε:τl της Έρμιο"\•ίδος ό"ρος, τΟ οημερι"\·Ον Μουζάκί· πρβλ. 

Pauly- TVissowa, Realenc~yclopiidie, εν λ. Άπεροπία. 

;
1
) λlετιi τού Ονόματος τούτου φέρεται .Υησίς τις πλησίον τών ΌfJω1'iiιν 6νομα~ 

σθείσα οϋτως, ιlσφαλώς, ιiπΟ διάπλου μεταξU ταύτης καί των παρ' αύτiιν 'ησίδων (~Jς 

Εκλήθησαν δ.λλαι νησίδες .Διαπόρια. Βλ. Β1π·siω~, Geographie νοη Griechenl~nd, 
Λειψία, 1862, τόμ. 2, σ. 364. 

1) Διαπόρια η Πεντε1•ήοια καλούνται πέντε "\'ηστδες του Σαρω\•ικού, κείμεναι μεταξiι 

Α!.γί.νης καί Σαλαμ1\ος καί δΊl πρΟ τής βορειοτέρας Ο:χρυς τής 'Επιδαυρίας d.κτής' 

αΏται ιiλαβον τΟ δνομα άσφαλώς άπΟ τ&ν μεταξ-ιJ αUτών ελσχίστω\' διαπόρω:ν· βλ. 

Βιιτsiαη, 'ΈνΟ, άνωτ., τόμ. 2, σ. 77. 'Εν Παξοϊς κ. ά. δια.πόρι λέγεται ή στενi) είσ

οδος εVρuχώρου λιμένος.-Δζωτόρι (δζαπόρζα) μετό. τής σημασίας της διόδοvεύρίσκο

μεν Εν Άστuπαλαί~, Καρπάθφ, Σάμφ, μεταξU Καλύμνου καt Λέρου, μεταξU Λέρου 

καί Ι'ίcαρο"\'ησιοϊ:i, μεταξU Σύμης και τi']ς "'·ησίδος Νίνηος (Kat•l Dieteτiclι, Sprache 
und Voll{sίiberliefeι·ungen deι· sίidlicJιen Sporaden, \Vien, 1908, σ. 271).-Ώσαύ· 

τως έν ~ύρφ θέσις μεταξU τοϋ όμωνύμου άκρωτηρίου Δια.πόρι καt του Πρίο .. ος {Φραy
κίδου, Όνοματοθεσίαι της "\'1\σου, έ J "'Εφημερίδι» Σύρου, 1911, άρ. 156).- Διά;τορος 

δε καλεϊται γίΊσος έν τ{ρ ~ιγγιτικψ κόλπφ. 

'') Πόρος έ-καλεττο &ρχα1ος δημος τf]ς 'Ακαμαντίδας q-υλής πρβλ. Pape's, \VOι·teι·· 

Duclι deι· Grieclιischen Eigennanιen Εν λ. Poros. β) Ί·>ν έyγράφφ τού 1262 &να
φέρεται ε,: Κεφαλληνίq. θέσις Πόρος (βλ. JJ1iklσt:ιic1ι. -llf1:ille1Ί Acta et diplωnata 
Gι·aeca, τόμ. 4, σ. 17), 1iν ό Bursian προσδιορί.ζει όJς κειμέ\•ην εlς τΊl"\' περιοχην 

τιϊς Σάμης (πρ6λ. Βuτsiωι, "Ε-νG. 6.νωτ., τόμ. 2, σ. 376). γ) Πόρος dη,-ομάσθη, ενεκα 
τού μεταξύ αύτη ς και της Ο.πένα\•τι Τροιζηνίας στενωτάτου πορθμού, 1Ί όρχαία Καλαύ

ρεια. δ) Πόρος ώσαύτως &νομάσθη καΙ. χωρίον τ1Ίς Λευκάδος, κείμενον Επl. τής άκτfjς 

τής πρΟς τi]ν Άκαρ\·ανίαν, &φ' 1]ς ΊΊ νήσος χωρίζεται διό. σ~ενωτάτου ωσαύτως ΠΟQ· 

θμοίί. (Βλ. Leake, "Ενθ. &νωτ. τόμ. 3 σ. 41, πρ6λ Ί. Νvυχά;.a, "Ενθ. άνωτ. σ. 895 ... 
Τούτοις πρόσθες τΟ Σαρα.ντ&:π:ορο. . 

6 ) Πορεό. συνοικισμΟς Εν τιρ δήμι~J l\1ονεμ6ασίας ('Ι. Νουχάκι, :ΈνG .. άνωτ. σ. 747). 
7) "Η Περατία καt Περατιά είναι χωρίον έπί τfjς Άκαρ\'ανικής ό.Χτής, τfjς ό.πέναντι 

τfjς Λευκάδος αίίτη ό.ναφέρεται είς Χρυσό6ουλλον (1361) τού Συμεω,. (Π .• Αραβα:ντι1'οf\ 
"Ενθ. ό.νωτ. τόμ. 2, σ. 310) και εις τά ύπΟ τού Τζάνε Κορων~iίοu (15i9) περιγρα-
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Δερ(Jεν- Καρυd καί τd γερμωιικd Fι·anlcfuΓt aιn l\Iain~ Fι·ankfurt an 
del' Odel', QueΓfUl't, Scl1\Vinfnrt κ. α. 

Μετ& τ' άνωτέρω, &cινα νομίζομεν On πει&αναγκάζουσιν, οίιδείς {t' 

aμφιβάλλu οτι &πο cοϋ &λβανιχοϋ προσηγορικοϋ πρi6{ζα έδημιουργήlίη 

τΔ τοπωνύμιον Πρέβεζα. 

"'Οταν δf: ό μικρΟς συνοικισμΟς ηϋξή&η καl Εγνώσθ-η μετa τοϋ όρι~ 
στικοίί Ονόματος της {}ρυλικϊ;ς πόλεω;, τότε τ& ώραν περίπου απεχοvτα 

ιιl!τfjς Ερείπια τi}ς Λ7ικοπόλεως ώνομάσθησαν Παλαιd Πρέf3εζα η Παλα!Ο

πρi6εζα 1). 

Μετ& την κατ& τοιούτον dναμφισβήτητοv τρόπον έξακρίβωσιν της 
προελεύσεως τοϋ Ονόματος Πρέβεζα έσχηματίσαμεν την πεποί&ησιν Οτι -καl 
&λλαχοϋ τfjς κυρίως "Ελλάδος, άφ' oU μάλιητα έπιστώθη r'J ϋπαρξις τοϋ 
προσηγορικοϋ πρi6~ζ' α καl :ιταρiι τοίς &λβανοφώνοις της 'Ελλάδος, i!πρε· 
πε να ύπάρξn -θέσις τις μετ& τοϋ Ονόματος τούτου· τψ Οvτι δ' έν πλου

σιωτάτη συλλογfi τοπωνυμ(ων τijς 'Αρκαδιας, γενομένη μετι\ πολλijς φι· 

φόμενα κατορθώματα του Μπούu: (πρβλ. Κ. Σά{)·α, Έλληνικά 6.νέκδοτα, Άθrj\'αι, 1867, 
σ. ρλβ'). "Επ::ιθι 'Ι. Νοvχάκι1•,"Ενθ. άνωτ. σ. 441.:καi. δρα Σπυρ. Β?.ω•τij, ή νijσος Λευκός 
και αί πόλεις αUηϊς ό.νό. τους αi&νας, έν 'Ε;τετηρ. Παρνασσού [1915J, τόμ. 11, σ. 27 
Leake, 'Ένθ. άνωτ. τόμ. 4, σελ. 14. 

β'} Περαταρδά λέγεται θέσις καΙ. συνοικισμΌς παρό.τά Τέμπη (Έφη μ.' Εμπρός, άριθ. 
φύλλου 7027 (10-5-1919}, πρ13λ. Ί Νοvχάκι, 'Ένθ. άvωτ. σ. 380)· ΟΟσαύτως δ' έν Πα

ξοlς (Γ. Ν. Χατζιδάκι, ΜΝΚ 2, 433}. 
γ') Περάστρα καλεΊται χωρίον τοU]δ1lμ.ου ΠεQαία:; τij; Τήνου (Ί. Ναυχάκι, "Ενθ. 

ό.νωτ. σ. 794). 
δ') Πέρα,ιια λέγεται α') χωρίον τijς :κuζίχ.ου, ά;τ;Ο τοίί όποίοu, διά πλοιαρίων 

Ονομαζομένων περαμάτων, γί.νεται 1l διαπεραίωσις ιlπΟ της Μικρασιατικijς πρΟς 
nl\' Θρ<tκικ1)ν άκτήν. β') ΧωρίΟ\' έπl της άναtολικfις Οχθης της λίμνης τιΟν Ίωαν
'\'ίνων' (πρβλ. Lealce, "ΕνΟ. ά·νωτ. τόμ. 4, σ. 153). γ') Θέσις κ.αι συνοικισμό; f.πί τfις 
Μ~. ύπωρείας τού Αtγάλεω· ή θέσις άνεφέρετο ύπΟ τΟ 0\•ομα τοϋτο και δτε οί Spon, 
χα\. πηι.eleJ· έπεσκέφθη·σα'\-' τ1)" "Ελλάδα· (βλ. Spοτι et WltCleτ, Yoyage d' Italie, 
de Daln1atie, de Grθce et du Leyant,'1676, τόμ. 2, σ. 152· πρ6λ. Ί. Νοvχάκι, "'Ενθ. 
<iνωτ. σ. 54. δ') Θέσις καί συ\•οικισμΟς έπi τfις ~αλαμ'ίνος, ιiκριβrU:;; έναντι τfις προ
ηγουμένης, φερομένη ύπΟ μΕν τ&ν rlλβανοφώνων κατοί.κων μετό. του παλαιού Δνόματος 
Περάμ'α~ύπΟ δΕ το)ν ξένων ί1πΟ τό πρΟ μικρού γενικευθΕν Ονομα Καματερό, ύφ' δ Εφέ
.ρετο ή βορεία πλαγιU. της Πούντας ('1. Νοvχ!ι.κι, "Ενθ. ό.νωτ. σ. 89.-ΧωματιανοV 'Ένθ. 
dνωτ). ε'} 'Ετέρα έπl τfις Σαλαμ'ίνος θέσις, δuτικώτερον της Φανερωμένης καί &.πέναντι 
τfις μεγαρικijς άκτfις, Ο.ηrομάσθη Πέραμα τ&ν Μεγάρων, &τε δι' αύτfjς γινομένης της 
πρΟς τ1)ν μεγαρικ't)ν άκτ1)ν διαπορθμεύσεως διά πλοιαρίων καλουμένω-ν περαμάτων. 

1) Μελετίου, Γεωγραφία Παλαιό. και Νέα, τ&μ, 2~ σ. 279· πρβλ. Ά&αν. Σταγειρίτου, 
'Ηπειρωτικά, σ. 407.- Pauly- TVissowa, RealencJrclop1idie έν λ. Νικ6πολις.- Foτ
biger, ''Ενθ. cΧ.νωτ. σ. 879 της α' ~κδόσεως, Paleoι)revysa.-Ed. Dodιυell, Α classi
cal and topograι)hical tour tl1ough Gι'eece, London, 1819, σ. 56, Palea-Prebesa.
.M. Δ1}μιτσα, Πολιτικiι Γεωγραφία, 'Αθήναι, 1882, μέρ. Α', σ. 126. 
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/,οτιμίας ί•πΟ τοϋ διδάκτορος Χαριλάου Γ. Σακελλαριάδου, ,r:δρίσκεται με
ταξi.J ~πείρων αλl,ων &λβανικών τοπωνυμίων και ,'}έσις τις τοίi χωρίου 
Παραλciγγι\ (τjjς Γορτυνίας) δνομαζομένη Π~i6εζα 1). 

'Εκ τών άνωτέρω έλπίζομεν Οτι -θέλει πεισθfj πάς τις δτι τΟ Ονομα 
της Πρεβέζης δέν εl\'αι ένετικόν, οϋτε γενουατικόν, οϋτε ίταλικό1•, άλλ" 

άλ6αvικ6v. 

Ίστορικον έπίμετρον. 

Κατόπιν τών περl τfις -θέσεως, τοϋ χρόνου, τοϋ ·πρώτου συνοικισμού 

και τοϋ Ετύμου τοϋ Ονόματος τfις ΠρεDέζης λεχθέντων ft& fΊδύνατό τις να 
εϊπτι, έν γενικαίς γραμμαίς, περl τfiς ίστορίας τfjς πόλεα-ς ταύτης τ' άχό

λουδα. 

ΜετCt τός άΗεπα/,/,'tl/ιους έξ έπιδρομών καl σεισμών καταστροφdς καl 
τfιν ύπΟ τών_ Βουλγάρων έκ {Ιεμελίων κατασκαφΤjν τfjς Νικοπόλεως, 2

} ήτις 
Εκτοτε Επέζησε μόνον ώς Ονcμα Ξδρας έπισκοπικijς, δ περl αύτfιν χώρος 
fιρημώ{Ιη τελείως, &χρηστευσάντων φυσικώς καl τών λιμένων, δι" ών αδτη 
Επεκοι\'ώνει μετα τοϋ λοιποiJ έλληνικοϋ καl ξένου κόσμου. 

cH ύφισταμένη Ομως άΥάγκη της Επικοινωνίας τι'Ον ή:πειρωτικών λαών 

μετ& τfjς άπέΥαΥτι άκαρνανικης άκτfj~, ώς καl ή τflς έξαγωγfiς τών ηπει
ρωτικών προ'ίόντων, Εγιναν άφορμη να δημιουργη8ίi έκ νέου Εν τίi μεσημ

βρινΌ άκτfι τής 'Ηπείρου κατ' άρχdς μfv στα3μός τις, Οστις έχρησίμευε-ν 
Οπως διαμ_ένωσL προσωρινώς o'L διαπεραιούμενοι &πΟ τfjς ηπειρωτικfjς εLς 

τfιv άπέ,•αντι άκαρ'\'ανικην άκτήν- τοίιτο τοϋλάχιστον συνέβη εLς Ολα τα 

1 ) Χαρ. 1: Σακελλαριάδοv, Συλλο,η τοπω-νυμίων 'Αρκαδίας, (χjq:ον Vπ' &ριθ. 392, 

σ. 83 'Αρχείου Ίστορικοϋ Λεξικοϋ). 
2) Περ\. τοϋ έτους τής {ιπΌ τ&ν Βουλγό.ρων καταστροφfις τfις Νικοπόλεως μέχρι 

της στιγμής, έξ δσω'\' ήμεlς τούλάχιστον Ύ''ωρίζομε'\', δε'\' έλέχΑη τι τΟ δριστικόν. Ό 
'Α? .. Φιλο.δελφεi•ς, &κολοι·θών τιΊς πρΟ cιύτοϋ γνώμας, αϊτι'\•ες θέτουσι τΊ)ν καταστροφ1lν 

τijς ΝικΟπόλεως περl τό. έτη 10E0-1C84, :ιταρεδέχθη τό έτος 1080· (:rτρ6λ. Πρακτ. 
Άρχαιολ. Έταιρείας, 1913, σ. 83). Ό δΕ φίλος Γ. Σω1ηρίου, διά σημειώματος αύτοii 
πρΟς έμΕ σταλέ'\·τος, διορ(:!ιίΛ• τά έν τfι μελέτυ «Τό ψηφιδωτΌν τοϋ δαπέδου τοίi Ο.νευ
ρεθiηος 1αοϋ έν ΝικοπόΧει τf]ς Ή:τιεiρ{'Ιυ» (δ:νατι"πωσις fκ τού «"Ιεροϋ Συ,·δέσμου» 

τής 1-15 Δεκεμβρίου 1915, (&ρ. 255-256 σ. 8) «€ως oi'j οί Βούλyαροι τ φ 1080 i·πό 
η)ν ήyεσiο'\' τοϋ φοβερού Κρσίιμου κατηδάφισαν έκ θεμελίων αύτi}ν)) διό. τ&\• «εως 
ο-5 οί ΒΌ'ί•λγαροι τφ 9εΟ ί<πΟ η)ν fιγεσίαν τdϋ φοβεροϋ Σ'σμου{ιλ, &ξίόυ διαδόχου του 
Κρούμου κατηδάφισα'\' έκ θεμελίων αύτήν», Ορίζει ώς ετος καταστροφής τής πόλεως 
τΟ 980, προσθέτω-ν έπl λέξει δτι 11 ~ΝΊκόπολις έ'χει ή μέραν ίδρύοεως καΙ. ή μέραν κατα

οτροq:Ύjς τε/.είως ίστοριΧώς έξη-χριCωμέ·ως.<>. Άτυχώς αl πηγαι έπ\. τών όποίων στηρί
ζει τ1Ίν γ,·ώμη·" αύτού, δηλαδη ό :Σχολιαστiις τού Στράβωyος (:rrρβ/,. Στράβων. 7,125 
και 8,126 fκδ.· 'Αμστελοδάμου, 1707) καί ό ΚεδρηνΌς (Τόμ. 2, σ. 439 εκδ. Βό-ν'\-•ης) 

11 κιστα βοηf!οϋσιν ή μας εΙς την Jyεί•ρεσι\' «1lμfρας καταστρcφi]ς τελείως ίστορικώς 

έξηκριβωμένης». 
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περάματα, Εν&α έγένοντο συνοικισμοί-, επειτα δΕ χαΊ σVv τψ χρόνφ νι:Χ 

άναπτυχδfι Εμπορικός τις σrαδμός, σκάλα: 1) δστις έξειλίχ{Ιη είς χωρίδιον, 

:χωρίον, κώμην καl κωμόπολιν. 

"Η δέσις αϋτη 1 δ τε άκόμη διετέλει {ι =ι Ο τi)ν μορφfιν στα Β μοϋ διαπε~ 

.ραιώσεως (περάματος) ύπΟ τών πρώτων αύωϋ δνοματο8ετών;- οϊτινε;, 

ε'ίτε ώς γείτονες ε'ίτε ώς κάτοχοι του χώρου έχληq:;flώσιν, ήσαν Άλβω·οl 

τfjς 'Ηπείρου,- Ηαβε τΟ &λβανικΟν 0\'Ομα ύφ' δ εύρίσκομεν αίη;ην μνη

μονευομένην κατd. πρώτον έν τψ Χρονικψ τοϋ Μορέως καl ταίς έχείνου 

παραλλαγαίς, καl ύφ' δ, ώς ε'ίδομεν, Εφfρετο κατ& πάντας τοUς μετέπειτα 

χρόνους, φέρεται δΕ χαl σήμερον Ετι. 

ΆπΟ τοϋ Ετους τfiς ίδρύσεως τοίi σταθμοV τούτου, Ο'δ η πρώτη &ρχ1l 

τίitεται Uφ' ήμών περl τΟν δωδέκατογ aliinια, μέχρι !Οϋ ετους 1292, κα{}' δ 

έγένετο η κατa τijς Πρεβέζης έπιδρομ1'ι τών ύπο τοϋ Άνδρον(κου Β' 

σταλεισών γενουατίκών γαλερών, 2) οίιδεμίαν μέχρι σ1lμερον, ήμείς τοίιλά
χιστον, ε'ίδησιν fΊδυνή{}ημεν ν" dνεύρωμεν ;περt τοϋ τρόπου καl τοίi βα

,'Jμοu τfjς έξελ(ξεως α~τijς. Δικαιούμε8α ομως, ώς νομ(ζομεν, vιi ύπο8έσω

μεν Οτι κατΟ: το~ς χρόνους τfjς έπιδρομης ταύτης δεν -θα fιτο άσημός τις 

δέσι~,διότι 8& fjτo αδικαιολόγητος ή μνεία άσήμου 8έσεως καl ετι μδ:λλον 

αδικαιολόγητος ή ε'ίδησις Οτι κατ' αύtiiς έγένετο έπιδρομη καl κοϋρσον 3). 

ΠΕΤΡΟΣ Α. ΦΟΥΡΙΚΗΣ 

1 ) ΠρΟ~. Xavier Scrofani, Yoyage 'en Gι·ece fait en 1794 et 1795, Paris et 
.Strassburg, 1801, τόμ. 3, σ. 16. 

11) J. Schmitt, ΤΟ ΧρονικΟν .τοίί 1\fορέως, στ. 9103 cod. Ρ. 
s) Περί τfις άπΟ τοίί χρόνου τοUτου καί έφεξijς τύχης της πόλεως ταUτης έπιφυ

ί.ασσόμεθα ,,ά δημοσιεύσωμε\1 βραδύτερον ιδιαιτέρα'\' μελέτη,,, &τε μη έπαρκοϋ'\'τος 

-,;ο\ί χώρου ΠQΟς δημοσίευσιν αύτi]ς έν τψ παρόντι, 

j 
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Η ΔΙΑΣΚΕΥΉ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΧΡΥΣΙΠΠΟΥ 

ΠΑΡΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΘΑ ΥΜΑΤΩΝ ΊΌΥ Α ΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

1. "Οτε τψ 1915 Εγραφον τΟν πρόλογον τfjς περl τοϋ Χρυσίπποu, 

:πρεσβuτfρου "Ιεροσολύμων (f 479) πραγματείας μου 1
), δΕν έπίστευον 

Οτι {}0: παρήρχετο μία δεκαετία σχεδόν, Οπως μοϋ δο8fι ή πρώτη εύκαι~ 
.ρία να έκδώσω μέρος τι τfjς δλης Εργασίας περl τοϋ συγγραφέως τούτου. 
Καl εlχον μεν Εν τψ μεταξιJ &ποτα8-Υj ε'ίς τινας έκδότας κειμένων τοιαύ

της φύσεα)ς, &λλό. μέχρι τοϋδε παρεπεμπόμην ε'ίς τΟ μέλλον «Βνεκα τών 

σημερινών δυσκόλων τυπωτικών συνθηκών». Ή άποδοχfι τfjς Ολης έργα· 
σίας είς σειράν τινα Εκδόσεως κειμένων {}ιi είχε τΟ πλεονέκτημα, Οτι δΕν 

' δ' '!" ' ' -&0: διεσπdτο τΟ f:ργθν τοϋ Χρυσίππου. eo λογος ε ουτος- κυριως με 

&θησεν είς τΟ να προτιμήσω ένταϋ-θα, άντl. Ciλλου τινΟς άνεκδότου έγκω· 
μίου τοϋ Χρυσίππου., τi]ν Sκδοσιν παραλλαγών τών -&αυμάτων τοϋ άγίου 
Θεοδώρου, ·flτις δύναται νΟ: {}εωρηθίϊ προσθ1}κη ε'ίς τfιν Εκδοσιν τοϋ είς 

τΟν άγιον Θεόδωρον Εγκωμίου. 

2. Έν τfί έκδόσει τοϋ 'Εγκωμίου σ. 11 είπον Οτι δ Χρύσιππος παρέ

λαβε τijν συλλογijν τώv 8αυμάτων έκ τijς προφορικijς παραδόσεως η εκ 
τινος λα'ίκοu βιβλ(ου καl έπεξειργάσ8η αiJτljν γλωσσικώς καl ρητορικώς. 

'Εν ταίς κατωτέρω Ομως δημοσιευομέναις παραλλαγαίς συμβαίνει τΟ έναν· 
τίον· τΟ ρητορικΟν ϋφος τών -&αυμάτων διασκευάζεται ε'ίς άφελέστερον 
1<αl ή άρχαίζουσα γλώσσα ε'ίς άπλουστέραν. Τούτου ούδΕν φυσικώτεροV' 
τα -θαύματα flσαν γέννημα τijς φαντασίας τοϋ λαοϋ και τοU άφελοϋς μονα· 

-χισμοϋ, δΕν είναι Επομένως διόλου παράδοξον Οτι Ελαβον και πάλιν την 
ΟδΟν πρΟς τΟν λαΟν καl. τΟν άφελη κόσμον τών μοναχών. 

3. Διa τijς έκδόσεως ταύτης δ8ν σκοπώ νa στηρ(ξω την παράδοσιν 

τοϋ κειμένου τού 'Εγκωμ(ου, &λλa να γνωρ(σω την έξέλιξιν τijς διηγή

σεως τών -θαυμάτων. Δι' .Q δΕν έδίστασα ν& συμπεριλάβω καl τό άντι· 

στοιχοϋν ε'ίς έκαστον δαϋμα κείμενον τοϋ Θεοδώρου Στουδίτοu, τοϋ Θεο
δώρου Πεδιασίμου, τοϋ Μηvαίου, έκ των κειμένων των ~πΟ τοϋ De La. 

. garde έκδο8έντων, τοu ,'Jαύματος, το όποίον διηγείται Κύριλλος ό Σκυθο-

ι) Des Chrysippos von Jerusalem Enkonιion auf den hl. Theodoros Teron. 
1 Byzantinisches Archiv 7. Leipzig 1921. 
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πολίτης Εν τψ βίφ τοίί άγίοu Σάββα 1), ώσαύτως δΕ καl τοϋ κώδικος 

• Ανδρου (Μονijς <Αγίας) 40. Φυσικον δs fjτo να aρχίσω τfιν σειραν 

τflς παραδόσεως έκάστου {}αύματος έξ Εκείνων τών χjφων, άτι να καl ώς πρΟς 

την γ,,ώσσαν καl &ς πρΟς τΟ περιεχόμενον πλησιάζουν περισσότερον πρΟς τΟ·· 

κείμενον τοϋ 'Εγκωμίου. (Ως είπον άνωτέρω, ή εκδοσις αϋτη τών -8αιιμάτων 

δύναται ν,α Ιtεωρηιtίj πeοσθήκη τfjς έκδόσεως τσίi 'Εγκωμίου· δπως δ8· 

έκεί, οϋτω καl ένταp-&α, μετεχειρίσfJην δια τα σημεία τω,. χjφων λατι

νικα στοιχεία, ίνα δε μη έπέλ&n σύγχυσις μεταξU αUτών, έφρόντισα δπως 

τα σημεία ταίίτα μη συμπίπτουν πρΟς τα τών χjφων τοϋ 'Εγκωμίου._ 

Ε!ς τον apparatus criticus μετεχειρίσflην τοuς συν>]llεις λατινικοuς 

δρους add. om. transp. κλπ. 2) ~Ό,τι δε εΤχον ν& παρατηρήσω σχετικΟΨ 

πρΟς τΟ κείμενον, τΟ όποίον, ελλείψει χώρου, περιωρίσ-3η είς τΟ tλάχι

στον, περιλαμβάνεται Εν τψ apparatus criticus. 

1. Παράδοσις -ι:ών κειμένων· 

α) Πεeιγeαφη τών "ωδlκων 

'Εν πρώτοις πFριγράφομεv συντόμως τούς διαφόρους κώδικας τοUς 

περιέχοντας tός Πuι_Jαλλαγός τών {}αυμάtων κατιi τήν χρονολογικfιν αί1τών 

σειράν, μη λαμβάνοντες ύπ' Οψιν τfιν πρΟς &λλ1lλους συγγένειαν αϋτών.

Έκεί Εν-&α γίνεται λόγος περl tΩU Ολου κώδικας ή περιγραφη βασίζεται 

κυρίως είς τοlις καταλόγους tών χειρογράφων, Επειδt) μόνον τοUς κώ

δικας Μονάχου έλλην. 275 και Κου"ίρινιανον (Brescia) έλλην. Α. IIl. 3:. 

§ξήτασα δ 'ίδιος. Έκτος τοϋ Λεσβιακοϋ (Μονή; Λειμώνος 2), ούτινος ~χω 

άντίγραφα σταλέντα μ οι παρ& φίλω\.·, γνωρίζω τοlις λοιπούς Εκ φωτογρα

φιών τ&ν φύλλων~ άrινα περιέχουσι τα -&αύματα. Ό διάσημος κα&ηγητfις 

Α. Elιrhard είχε τq> 19Hi EV Μονάχφ τijν μεγάλην καλωσύνην να ιtέση. 

είς τfιν διά8εσίν μου τοlις χειρογράφου; αύtσU πίνακας τών δ.γιολογικών 

κειμένων. "'Αν καl ώς πρΟς τ&ς παραλλαγ<1ς τών ,q.αυμάτων o'L πίνακες 

ούτοι ούδΕν νέον μοl προσέθεσαv-άνη&έτως πρΟς τα Εγκώμια τοϋ Χρυ

σίππου, δι& την παράδοσιν τών όποίων πολlι όJφελή-&ην-ή χρησιμοποίη

σις Ομω; αύτών μΕ κάμ.νει να πιστεύω, δη δεν μοϋ διέφυ.yεν σπουδαίός τις 

κώδιξ. 'Επανερχόμενος δε ε(ς τα εν τfi εκδόσει τοϋ 'Εγκωμίου σ. 30. 31. 

λεχ-θέντα περl Clλλων τίτλων -3αυμάτων, τοUς όποίους συνήντησα είς δια

φόρους καταλόγους χειρογράφων, δύναμαι- μετ α βεβαιότητος να προσ-3έσω' 

ονταίi1Jα, οτι ο1 μεν κώδικες α) Έσκοριαλ έλλην. Υ. Π. 11 (Μ 263) φύλλ. 

ιιgv β) Βατικανικος- Άγγελικανικος έλλην. 81 φύλλ. 5Q,r · 51r γ) Βατι-

1) Πβλ. "'Εκδοσιν 'Εγκωμίου σ. 48 καt 92-93. 
2) Βλ. Ο. Stiihli1ι, Editionstechnik (Leipzig t 1914) σ. 89. 

.. 
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κανικΟς- ~9ττοβωνιανός Ελλην. 418 φύΗ. 414 περιέχουσι τΟ περl τΟ)ν

κολλύβων rftαϋμα τοϋ άγ. Θεοδώρου τοϋ Ψευδονεκταρίου άνευ {}αυμάτων· 
~ 

εκ τijς συλλογijς τοϋ Χρυσίππου· ο! δε κώδικες α) 'Ά 3ω 2871 (Μονijς 

Δοχειαρίου 197) φύλλ. 15 v- 22v β) Έitνικijς Βιβλιοflήκης Άltηνών 356 

φύλλ. 92v κέξ. καl γ) Βρεττανικοϋ Μουσείου Harl 5639 φύλλ. 2 το περl 

τοϋ δράκοντος {}αϋμα τοϋ άγ. ΘεοδΟΟρου. Ταϋrα Εξfίγω Εκ δοκιμίων φωτο

γραφιών, τ<Χς όποίας πρό τινος Επρομηfiεύftην καl Εξ αύcοψίας (κώδ. Ά&ην. _ 

356). T(t 8αύμαrα λοιπΟν ταϋτα είναι άσχετα πρΟς τfιν συλλογi}Υ τοϋ Χρυ

σίππου. 

v 1. Κώδις Βατικανικδς ελλην. 821, ΕΚ περγαμηνijς, σχ•]μ. τετάρτοιt 

(185χ135 χιλιοστ.), ΧΙ.ΧΙΙ α!ά>ν. ΕΚ φύλλων 290 (4ον φύλλ. ι'lγραφον} 

ύπΟ διαφόρων χειρών γεγραμμένος, περιέχει δε άγιολnγικrl κείμενα δια

φόρων μηνrον.-Φύλλ. 116V- 120V περιέχουν δέκα δαύματα ε!ς γλώσσαν 
άπλουσrέραν καl με τρόπον Εκφράσεως δ.πλούστερον τijς τοϋ Έγχωμίου-

τοϋ Χρυσίππου, παρελείφΗησαν δΕ τα δαύματα Δ' καl, Η' τfις συλλογης 

τοϋ 'Εγκωμίου. Είς τΟ περιθώριον δηλοϋται έκάστοτε ό αϋξων &ριθμΟς 

τών Ηαυμάτων δια κεφαλαίου στοιχείου, Ε\•εχα δμως της παραλείψεως τών 

ftαυμάτων Δ' καl Η' ό τιitέμενος άρι-θμΟς δΕ.ν άντιστοιχεί πάντοτε πρΟ.ς 

τi)ν σειριiν τών -θαυμάτων τfiς συJιλογijς τοU 'Εγκωμίου. Οϋτω άπΟ τοϋ 

Ε' μέχρι τού Η' ή &ρί8μησις υπολείπεται κατα Εν α, &πΟ δε τοϋ Η' καl 

έξfjς κατα δύο άριftμούς. ΈκτΟς τούτου τΟ ΙΒ' 8αϋμα Ετέ-θη μετιi τΟ Θ' 

(έν τό) χειρογράφφ μετ& τΟ Ζ'), οϋτως ι:tlστε τα rJαύματα Ι' καl ΙΑ' κατα

λέγονται μετα τΟ ΙΒ '. eιΕχαστον {Jαϋμα φέρει Επικεφαλίδα άποδίδουσαν συν

τόμως τΟ περιεχόμενον π. χ. Περl tijς όρνης η)ς χ1]ρας, Περl του στρα~ 

τιώτου του Ε.λθόντος εlς προσκύνησιν τοίί άγίου κλπ. ~Η άρχfι έκάστου 

{Jαύματ()ς διακρίνεται δι• ένΟς προεξέχοντος <Υρχικοϋ κεφαλαίου ϋψους 

4 · 5 γραμμών τοϋ χειρογράφου. Ή γραφiι είναι μικρογράμματος καl 

εϋανάγνωστος τΟ κεί.μενον έγράφη Επl μιά; στήλης, δ δΕ &ριftμΟς τών 

γραμμών έκάστης σελίδος κυμαίνεται μεταξu 31 · 33. Ό χωρισμος τών 

λέξεων εlναι ελλιπέστατος, ίωτακισμοi δε καl συγχύσεις φωνηέντων άπαν ... 

τώσι συχνότατα 1). 

R 2. Κώδιξ Βατικανικδς tλλ. 1572, Ε< περγαμηνijς, ε!; φύλλον, XIII 

(eν μέρει ΧΙ· ΧΙΙ) α!ών. ΕΚ φύλλων 151.- Φύλλ. 139r -140r περιέχουν 

τΟ παλαιΌν μαρτύριον τοU άγίου Θεοδώρου «ΜαξψιανΟς καl Μαξιμίνορ &ρ~ 

1
) Περισσοτέρας πληροψορίας περL του κώδικος καl του περιεχομένου α\ιτοiί βλ. 

εν Hagiogτaphi Bollaπdiani et Pius Fra?ιclιi de' Cavalieri, Catalogus codd. 
hagiogr. graec. bibliothecae Vaticanae, Bι·uxellis 1899, σ. 73- 75 καί G. Anrichι · 
Hagios Nikolaos τόμ. 2 (Leipzig 1917) σ. 3. 
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κετα σύντομον. 1) Δια τών λέξεων: δι' ο dρχ1}ν ΠΟt'tjσαι καl τrΟν θαυμάτων 

αVτοϋ είσdγεταί τις είς τi'jν δι1lγησιν δέκα -δαυμάτων της συλλογfjς τοϋ 

Χρυσίππου, &ηνα περιέχουσι τα φύλλ. 1401' - 142V . Παρελείφ3ησαν τα 

ftαύματα Ε' καl ΙΑ ', τΟ δδ ΙΒ' διακόπτεται έν φύλλ. 142V μδ τΟς λέξεις: 

1] φλδζ περιεκ·ι}κλου μf-J! η)ν αVJ:j)11 πατα,ιιοV δίκφι πηγάζουσα καt τΟ εlς j j 

{πβ.λ. 'Εγκώμιον σ. 75, 4-5). τα 1.9αύματα γράφονται έv συνεχείft. οίJτε 

γ,α-tι δι' &ρχιχιίΊν κfφαλαίων (ΕχτΟς τοϋ Β') διακρινόμενα. Μόνον είς τΟ περι

,'}ώριον έκάσωτε σημειοϋται ό αU;ωv &ρι-θμΟς δι' ΕvΟς κεφαλαίου στοιχείου. 

~Εν τούτοις εlς nl \Jαύματα Δ' καl Ι' :ταρελείφθ·ησαv καl τα διακριτικα 

ταϋτα σημεi:α, έπειδfι δδ 1l άρί&μησις έν τι$ χειρογράφcρ έξακολουθεί, φflά

νει αϋτη μόνον μέχρι τοίί ΗΊ έν φ πραγματικώς περιέχει δέκα itαύματα. 

Καθ' Qγ τρόπον τΟ μαρτύριον, οϋτω κι:τl τα itαύματα έσυντομεύ-θ-ησαν ίκα

νΟ)ς. Ή γραφη ε!ναι μικρογράμματος, άρκετCt ώραία, άλλ' Οχι τόσον κα

,rονικ11· τΟ κείμενον έγράφη έπl μιdς στήλης, ό δf: άρι&μΟς τών γραμμών 

εκάστης σελίδος κυμαίνεται μεταξU 24 καl 26. Ή δρitογραφία Εν γένει 

είναι καλ1l, σπανίως συναντGψεν lωτακισμοUς καl συγχύσεις φωνηέντων 2). 

C 3. Κώδιξ Παρισινός- Κοϊσλινιανbς έλλην. 121 ( Clλλοrε Segue
ι·ianus 57), χαρτψος, εlς φύλλον (370χ270 χιλιστ.), XIV (1343) αlών. ΕΚ 
φύλλων 177. Ό κώδιξ Clλλοτε περιείχε 201 φύλλα, &λλa σήμερον παρου· 

σιάζει πολλδ. κενά, πολλd. δΕ φύλλα είναι κολοβά. τα φύλλα 107r+v καl 
105 bis r+v περιέχουν τα αύτα fiαύματα καl κατα την αύτi]ν σειρδ.ν 00ς ό 

Βατικανικος κώδιξ 821. Το φύλλ. 105 bis r+v είναι εlς το μέσον Εφδαρ

μένον, δι' δ και τ& δαύματα, τ& όποία περιέχει Ε', Ζ', Ι', ΙΑ', ΙΒ' διεσώ8η· 

. <Jαν μόνον έν μέρει· έπειδη Ομως η φitορ& διήκFL καθέτως δια της έσωτερικης 

πλευρας εκάστης στήλης μόνον, δύνανται να συμπληρωfiώσιν εUκόλως τα 

έλλείποντα γράμματα η λέξεις. ~Εκάστου fiαύματος προηγείται ε·πικεφαλlς 

δι' έρυfiράς μελάνης Cίνω3εν της έπικεφαλίδος τοϋ πρώτου ftαύματος υπάρχει 

Επισ8λιδον κόσμημα έπίσης δι' Ερυ&ρiiς μελάνης. Ή γραφiι είναι μικρογράμ

ματος, ώρα ία καt κανονική, τα δΕ&ρχικα κεφαλαία δι' έρυ&ρας μελάνης γεγραμ

μένα είναι άρκετα μεγάλα καl καλλιτεχνικά. eΕκάστη σελlς 8χει δύο στήλας, 
έκατέρα rών όποίων 8χει 47-48 γραμμάς. Ίωτακισμοl καί άλλαι συγχύσεις 
φωνηέντων είναι συχνότατοι, ό δε χωρισμος τών λέξεων πλημμελής 3). 

1) Η. Delehaye, Les lθgendes grecques des saints militaires. Paris 1909, 
σ. 127 -135· Η. Stark, Theodoros Teron. Freising 1912, σ. 38-58. 

2) Περισσότερα βλ. εν Cataι BibJ. Vatic. σ. 127-128 
3 ) Πλείονα περί τών περιεχομένων τoii κώδικος βλ. έ·\' Η. 01nont, Inventaire 

sommaire des manuscrits grecs de la bibl. nation. 2 (Paris 1886 -1888) σ. 
138-140 καί Hagiog'raphi .. Bolla""ndiani et Η. Omont, Catalogus codd. hagiogr. 
graec. bibl. nation. Paris. Bruxellis 1896, σ. 294-297. 

Α. Σιγάλα--Ή διασκεω) τών θαυμάτων του άγ. Θεοδό1ρου. 29U 

JJ 4-, Κώδιξ Βρε.τανικοϋ Μουσείου Λονδίνου Adclit 25881 (Ιiλλοrε 
'Ν. Ouι'e~onii), χαρrψος, σχήμ. τετάρτου (20iJx 140 χιλιοσr.), XVI αlών. 
€κ ψύλλωΊΙ 398.~ τα φύλλ. 283-286ν περιέχουν τρία {tαύμαtα τfjς συλλο

γης τοίJ Χρυσίππου, μεtΟ: πολλών :ταραλλα)ιών καl εlς γλ<λJσσαν όπωσδή
ποτε άπλουστέραν. ΤΟ πρώων Παϋμα άνηστοιχεί πρΟς τΟ Ε', τΟ δεύrερον 

πρΟς τΟ· Β' χαί τΟ τρίrον πρός τΟ Δ' τής συλλογfjς τοίί Χρυσίππου1 φέ
ρουν δΕ ώς έπο-:εφαλίδα τfιν έξης: Έκ πίn- θαυμάτω1, τοV ό.γίου μεγαλομάρ

-τυρας Θεοδώρου του Τ1]ρω,,ος. Ί--Ι &ρχ1Ί έχάσrου Ηαύματος δηλοϋται δι' άρχι· 

κών κεφαλαίων· Εκτός δΕ τούι:ου εl.ς τΟ Ciνω περι8ώριον τcίJν σελίδων Εν 

αlς 1l άρχ1Ί τοϋ δευτέρου κιt! -cρίτου -θαύματος τί&εvται ώς fπικεφαλlς αί 

λέξεις: fτερο11 ~αVμα του /lγίου. Ή γραφη είναι μικρογράμμαtσς και 

·ώραία· τΟ κείμενον είναι γεγραμμένον επl μιάς στήλης, ό δΕ άρι&μΟς τώv 

γραμμών έκάστης σελ!.δος cίναι 20. cH δρ&οyραφία είναι Ολίγον τι παρη

μελημένη, ίωταχισμοl καi ϋ..λλαι συγχύσεις φωνηέντων &.παντG)σι συχνάκις ι). 

Π 5. Rώδιξ 'Άθω έλλην.,;>'823(Βιβλιοδήκη τijς μovijς Διονυσίου289), 
χαρτiροc, σχ>jμ. δγΜου, XV (1518) α1ώv.-τα φύλλ. 240r- 244r περι

έχουν παράφρασιν τοίί πρcδrου Ηαύμαtσς τfjς συλλογης τοϋ Χρυσίππου ύπΟ 

τΟν τίτλον: "Έτεr]Ο1' θαύμα του άγίου μεγαλομάρτυρας Θεοδώρου. Περl τU:ηι 

δύο πραγματευτώ1'. Τοίί Ηαύματος τούωυ προηγείται' έ'τερον τοίί &γίοu 

' Θεοδώρου «Έν ταίς ήμέραις 8κεί.ναις» περt -coίi Οποίου έγράψαμεν έν τfi 

Εκδόσει τοϋ 'Εγκωμίου σ. 31 (Ood. AtllOUS 2871). 'Η γραφη είναι κα

{}αρά, μικρογράμματος 1 τΟ κείμενον έπl μιiλς στήλης γεγραμμένον, έκάστη 

δe σελlς Ι'χει 17 γραμμάς. Ή δριJογραφία είναι πολv παρημελημένη, lωτα
κισμοi καl 11λλαι συνή{)εις συγχύσεις φωνηέντων είναι συχνότατοι, δ χωρι

σμΌς δμως τών λέξεων 00ς 8πl τΟ πλείσtσν κανονικός 2). 
Β 6. Κώδιξ Βουρ6ωνικί:ις (Νεαπ6λεως) έλλην. ΙΙ. Β. 30, χαρτψος, σχ>jμ. 
τετιiρτου (210 Χ 135 χιλιστ.), XV αlών. ΕΚ φύλλων 471 (φύλλ. 287-301 
έλλείπουν). τα φύλλ. 65Υ - 77Γ περιέχουν τΟν λόγον τοίί Ψευδονεκταρίου 

περl τοίi δάύματος τών κολλύβων τοίί άγίου Θεοδώρου 3). ΕLς τα φύλλ. 
71 ν 76r e ' ' .<l ' - ~ c ' Θ δ' - ευρισκονται τρια uαυματα του αγιου '"'εο ωρου άνtισtοιχοίίντα 

προς το Α', ΣΤ καΙ ΙΑ' της συλλογfίς τοϋ Χρυσίππου. Εlς τι\ τρία αutιi 
{}αύματα εlσαγόμε-θ"α δια rών λέξεων: ~Αλλ~ εί βούλει καl Ετεροv θαVμα 

.έκ τώv του μάρτυρος πρσσθήσωμε1' τfί ύμετέρq. αγαπυ. 'ΕκτΟς τi:Ον &ρχι

κών κεφαλαίων φέρουσι τΟ δεύτερον καi τρίτον -θ"αίίμα Ιδίαν Επικεφαλίδα 

1
) Διά πλείονα βλ. Ο. Va1~ de Vo1·st et Η. Delel~aye, Catalogus codd. hagiog1'. 

graec. Germaniae, BelgH, Angliae. Bruxellis 1913, σ. 270. · 
2

) Βλ. S]Jyr. Ρ. Lωnp'f·os, Catμlogue of the g1·eek nιanuscripts ση Iliount 
Athos 1 (OaiΠbι·idge 1895) σ. 405.- "ι Πβλ. ~iiφιe, Ρ. G. 39 στ. 1821-1840. 
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δηλοϋσαν συντόμως τΟ περιεχόμενον. ΆρχικU κεφαλαία καl έπικΕφαλίδει; 

έγράφησαν δι' έρυδράς μελάνης. "Η γραφη είναι κα8αρι1. καl κανονικ1i,_ 

μικρογράμματος, τΟ κείμενον έγράφη έπt μιάς στήλης, δ δε άριitμΟς τά'Jν 

γραμμών έκάστης σελίδας είναι 20. 'Ενίοτε &.παντώσιν ίωτακισμοl καΙ Ciλλαι 

συγχύσεις φωνηέντων, ό χωρισμΟς δΕ t5Jν λέξεων δΕν τηρείται πάντοτε 1)~ 

L 7. Κώδις Αεσ6ιακ6ς, Movijς Αειμώvος 2, χαρτi(>ος, ε!ζ φύλ).ον 

(280 χ 190 χιλιοστ.),ΧV α!ών. ΕΚ φύλλων 324.-τα φύλλ. 117V - 123V πε
ριέχουν τΟν λόγον τοϋ Ψευδονεκταρίου περl τοϋ flαύματος τών κολλύβων

ώς και τα τρία δαύματα (φύλλ. 120V - 123r ) τα περιεχόμενα χα\ Εν τφ 

προηγουμένφ Βουρβωνικψ κώδικι. Είς τΟ περι-θώριον 8ναντι της άρχfjς 

έκάστου ί}αύματος προστί{}εται η λέξις lτερον. Κεφαλαία δ~ν μεταχειρίζεται 

οϋτε είς τα κύρια όνόματα, οϋτε είς την άρχηv περιόδου. 'Ιωτακισμοlις: 

καl ϋ.λλας συγχύσεις φωνηέντων συναντiδμεν συχνά. 'Αντίγραφα τών μΕν

φύλλ. 120- 122 περιεχόντων τΟ πρώτον -θ·αϋμα όφείλω είς την καλωσύνην 

τοϋ Πανοσιολογιωτάτου κ. 'Α ναγνώστου Προδρόμου τfi εύγενεί συστάσει 

τοϋ &γαπητοϋ συναδέλφου μου κ. Μ. Στεφανίδου, τό\ν δε φύλλ. 122v - 123"' 
είς την καλωσύνηv τσϋ κα-θηγητοϋ κ. Ά & . Σταύρου Εκ Λέσβου, δ στις τα 

&ντέγραψε χάριν Εμοϋ τi(> 1913 2). 

Ο 8. Κώδις 1\fovάχov ( Εθvικi, Ί?ι6λιοθήκη) έλληv. 27 5, χαρτi(>ος, 
σχ>]μ. τετάρτου (206 χ !56 χιλιοστ.), XVI α!<ον. έκ φύλλων 434 (φύλλ_ 
192 δίς, φύλλ. 197V 197Α 197F 210, 338ν 364 &γραφα), iJπo διαφόρων χει
ρών γεγραμμένος. Συνίσταται έκ δύο μερών, τα όποία πρότερον ώρισμέ

νως fισαν χωριστά. το πρώτον μέρος φ-θάνει μέ.χρι τοϋ φύλλ. 210 καl 

τΟ δεύτερον &πΟ τοϋ 9,11 μέχρι τέλους περιέχει δΕ ό κώδιξ είς τα φύλλ. 

1-196 μηνολόγιον τοϋ 'Απριλίου γραφΕν ύπΟ ~Άλε;ίου τοϋ Εκ Κερκύρας:ρ., 

είς τα φύλλ. 198-210 λειτουργίαν τοϋ Χρυσοστόμου καl άπΟ τών φύλλ. 

211 κέξ. διδασκαλίας <{έπl τών εύαγγελίων τfjς Κυριακijς τοϋ Χρυσοστό· 

μου καl ϋ.Ηων έλλογίμων άνδρών, συλλεγέντων ύπό κϋ Θεό φίλου Κω ν j 
πόλεως τοϋ Καλέκα». Ή μας Ενδιαφέρουν κυρίως τα φύλλ. 2471· - 254r, τα 

Οποία περιέχουν τΟν λόγον τού Ψευδονεκταρίου περl τών κολλύβων μετά 

τών τριών .aαυμάτων φύλλ. 250V - 254Γ . Είς τα τρία αϋτα {}αύματα είς~ 
αγόμε-&α, ώς καl είς τοVς Προηγουμένους κώδικας, δια τών αίJτών λέξεων : 

&λλ~ εί βούλει κλπ. 'ΕκτΟς τών άρχικών κεφαλαίων φέρουσι τΟ δεύτερο"' 

και τρίτον -θαϋμα ίδίαν Επικεφαλίδα δηλοϋσαν συντόμως τΟ περιεχό-

J) ΠλείοΥα περl. τούτων βλ. έν Catalogus codd. hagiogr. graec. biblioth. na
tion. Ν eapolitanac. Analecta Bollandiana 21 (Bruxe11is 1902) σ. 381· 400. 

2) Βλ. καl Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Μαυρ~γορδάτειος Βιϋλιοθήκη 1 (Κω1'/'πολις. 
1884) σ. 19. 
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11ενον, _Οπως καl οί δύο πρΟΙlγούμενοι κώδικες. ΤΟ κείμενον έγράφη 

iπl μιαi- στήλης, Εκάστη δΕ σελ Ι ς εχει 21 γραμμάς. "Η γραφη είναι νεω

τέρα μικρ't>γράμματος, ή όρθογραφία έλλιπής, φωνηηκώς όμοίως προφε~ 
·ρόμενα φωνψ;ντα η σύμφωνα συγχέονται πολλάκις, τόνοι καΙ πνεύματα 

τίδενται έσφαλμένως, λέξεις δΕ: διάφοροι γράφονται όμοίι 1). 
·Q 9. Κώδις Kovϊeιvιavoς (Queι·inianus, Brescia) έλληv. Α. ΠΙ. 3, 
<:αρτi(>ος, ε!ς φύλλον (284χ 195), XVI αiών. ΕΚ φύλλω< 571. Ό κώδιξ 
περιέχει πλfjfloς κειμένων (115), Wς έπl τΟ πλείστον άγιολογικοϋ περιε

χομένου. Td φύλλ. 227V - 230r περιέχουν τα τρία -θ-αύματα καl τΟ τέλος 

τοϋ λόγου τοϋ Ψευδονεκταρίου περl τών κολλύ6ων. Ή &ρχη τοϋ λόγου 

τούτου δΕν δπάρχει έν τψ κtδδικι. Ή γραφη μικρογράμματος δΕν είναι 

τόσον ώραία, τΟ κείμενον είναι είς δύο στήλας γεγραμμένον, Εκάστη τών 

-όποίων Εχει 30 γραμμάς. cH Ορ-θογραφία είναι πολU παρημελημένη- ίω

τακισμΟ'Uς καΙ ϋ.λλας συγχύσεις φωνηέντων άπαντώμεν συχνότατα. Έκτε

νέστερον περιέγραψα τΟν κώδικα τοϋτον έΥ τfi έκδόσει τοϋ 'Εγκωμίου 

·σ. 19- 21 2). 

Ό Κώδις "Avδeov (Movijς Άγίας) 40, XVII αlών. φύλλ. 147 κέξ. 

:περιέχ~,ι μετάφρασιν είς τ1Ίν «κοινηv γλώτταν » τοίi παλαιοϋ μαρτυρίου 

τοϋ &γ. Θεοδώρου «Μαξιμιανός καi Μαξιμίνος» 3)· ή διήγησις τοϋ μαρ

tυρίου συνεχίζεται ύπΟ τfίς τοϋ ftαύματος περl τών κολλύβων τοϋ Ψευδο

\Ιεκταρίου, κατόπιν δΕ γίνεται μνεία δκτΟJ δαuμάτων, τών όποίων τα μΕΥ 

τέσσαρα &ναφέρονται εtς τα Α', ΣΤΊ Η~, Θ' της συλλογfίς τοϋ Χρυσίππου, 

τΟ: δS ϋ.λλα δύο πρΟς τα δύο τfjς, συλλογfjς τοϋ Ψευδονεκταρίου ·τά &ντιστοι

χοϋντα πρΟς τΟ πρώτον καl Ενδέκατον toU Χρυσίππου 4). Έ-θεώρη σα 

.καλΟν είς τΟ τέλος τών λοιπών παραλλαγών τών άνωτέρω εξ -θαυμά

των να &ναφέρω και τΟ άvτιστοιχοϋν κείμενον τής μεταφράσεως ταύτης. 

1
) Πρβλ. καt Ι. I-lardt, Catalogus codd. nιanuscriptorunι gι·caec. biblioth. 

ι·egiae bavaricae, 3 (1\ionachii 1806) σ. 139. 149 καl. C. Van de Vω·st et Ι-Ι. 

Deleltaye, Catal. codd. lιagiogr. graec .. Gerrnaniae, Belgii, Angliae. B1·uxellis 
1913 σ. 117 · 119. 

2
) Πλείονα δια τΟ περιεχόμε'\'Ον τοί.i κώδικος βλ. έν Ε. Marti1~i, Catalogo di 

nιanoscritti gι·eci esistenti nelle biblioteche italiane 1, 1 (1896) σ. 225 . 233. 
3 ) Βλ. Σπ. Λάμπρου) Κατάλογος τι:Ον έν τ'fi κατ;U. τi]ν 'Άνδρον ΜονϊΊ τfjς •Αγίας 

κωδίκων. Έπετηρiς Παρ'\ιασσοϋ τόμ. 2 (1898) σ, 172. Έσφαλμένως έν τφ καταλόγφ 
-&.ναφέρεται δτ-ι τΟ μαρτ-ύρων ιΧρχεται &.π6 τοU φύλλ. 138α &.ντ-1. άπΟ του 147α. 

4) τα δύο ιΧλλα ιΧσχετα πρΟς τ& τού Χρυσίππου είναι α) καl ιlρρώστους fθερά

πευσεν β) καl &.νθρώποuς όπου έκινδύνευσαν εlς τiιν Θάλασσαν τοlις έλευθέρωσεν ιi.πΟ 

~ον θάνατον.- Άντίγραφον τού κειμένου τούτ;ου όφείλω εtς η)ν εί'ιγενfj προθυμίαν 

τού Πανοσιολογιωτάτου "Ηγουμένου τfjς Movfjς • Λγίας Άρχιμα.νδρίτου Άθ. Βολίκα. 
ΤΟ κείμενον τοί.iτο φέρει ώς έπικεφαλίδα : Μαρτ-ύριον τόϋ δ..γίου ένδόξου μεγαλομάρτυρας 
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β) Σχέσις και χαeακ•ηeισμδς ,ων χειeογeάφων 

1. 'Εκ τfjς άνωτέρω περιγραφΊiς τών κωδίκων παρατηρείται δtl οlιδε· 

εν {}αϋμα παραδίδεται ίιφ' Ολων, δλλU U.λλα Uπ~ Ciλλων· δι& τοίiτο κατα

γράφσμεν nlν παραδεδομένην σειρόν τών 1Jαυμάτων, σημειοϋντες παρ·' έκά-

στ φ τα σημF.ία τών κωδίκων έν οίς περιέχεται. 

πρώτον δαϋμα VCRU 
δεύτερον » VCRD 
τρίτον » VCR 

τέταρτον >> RD 
πέμπτον » vc D 
Εκ τον » VCR EQOI, 
rβδομοv » VCR 
Ογδοον » R 
εvατον » VCR 
δέκατον » VCR 
ένδέκατον » vc EQOL 
δωδέκατον > VCR. 

~ο πίναξ οVτος δηλοί Οτι τ& χjφα VO περιέχουν τΟν αύτΟν &ριftμΟν· 

καl τd αϋτα {}αύματα, έπίσης δΕ τα BQOL δμοϋ. Τούναντίον έκαστον 

τώv λοιπών χ/φων RDU βαδίζει !δίαν δδόν· το R παραλείπει το πέμπτον 

καl ένδέκατον, τΟ D περιέχει μόνον τΟ δεύτερον, τέταρτον καi πέμπτον, 

τΟ δΕ U μόνον τΟ πρώτον. cH σχέσις τών χjφων πρΟς άλληλα είναι 

οϊα καl ή παράδοσις αύτώv, δηλαδη τΟ Ο συγγενεύει πρΟς τΟ V, 
τα RDU είναι ανεξάρτητα καl τa BQOL σχηματίζουν !διαιτέραν δλως 

όμάδα. Ή παράftεσις ένΟς καί μόνου χωρίου dρκεί, ϊνα βεβαιω8Ό τις 

περl τούτου· πρΟς μεγαλυτέραν δΕ κατανόησιν τfjς σχέσεως ιαύτης προσftέΜ 

τομεν και τΟ &ντιστοιχοϋν χωρίον τοϋ 'Εγκωμίου. 
'Εγκ. 80,4 Υίός ύπΎjρχε τούτφ καl Ονος, δ μΕν υίός έτι μειράκιον, ό δΕ Ονος 

ταϊς χρεCαις αύτοϋ ύπηρετων. Τοϋτόν τις εξαιτεϊ τόν δνον, ώς είς βραχείαν όδοιπο-

ρίαν μιοθώσασθαι· καl πείσας δη τούτον πείθει συμπέμψαι μετό. τοίί Ονου καt τόν 
υίόν, δια ταχέων ~πανελθετν συν ιiμφοτέροις έπαyγειλάμενος. 

V φ 116v ', 18 Ού"τος είχε τέκ\•ον μειράκιον, έκέκτητο δΕ καl Ονον προς υπηρε
σ(αν τoi:.i ο'ίκοu . αύτοϋ. "Ήλθεν οi'ίν τις αiτούμενος αύτι'-ιν έπl. μισθψ δοΜjναι αύτφ τi}ν 

Θεοδώρου του Τύρωνος, μεταφρασ8·ε1ι εlς την κοινη1, γλότταν παριi τοϋ llν μω'αχοiς Ελαχί

στου ΔαμασκφιοV τού iιποδιακόνου καi Στουδίι:ου· lλέχ{)η δk τώ πρώτο Σαββάτω (=τό 

πρώτο Σαββάτο) τών Νηστειώp, ~Α,Qχή: 'Ότωι δ 111αξιμιαν0ς καi llfαξιμϊνος οί δύο αiιτοt 
βασιλείς οΖ "Ελληνες llβασίλευσαν. Τέλος: καί &νfΙρώπο?-·ς δποi.i εκι,,δύνευσαν εlς την {}ά

λασσαν τοVς l:λευ{}έρωσεν &πΟ τόν {}άνατον κai liλλα μεγ6.λα καi παράδοξα θαύματα ε~αμεν 

εlς δόξαν πατρΟς κλπ. ΤΟ &ντίγραφον τοUτο δεν σημειώνει τfιν σελίδα έκάστου φίιλ-
λου τοίί χειρογράφου. 
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δνον· απ11ει ,δε καi τό παιδάριο\' μετ' ωJτοϋ rfJς εl.ς μακράν τινα όδοιπορίαν, ύπο
σχόμενος διCι i τάχους σύν U.μφοτέροις έπανελθείν. 

C φ. 10'1ι· ,10 ΟΏτος εΤχε τέκνον μειράκιον, Εκέκ.τητο δέ χαl δνον εlς τό:ς χρείας 
τοϋ οίκου ωJτdυ. 'ΗλΟεν οΏν τις αVτ() αlτούμενος δοΟfιναι αlηψ έπt μιοΟΟν τΟν Ονον
ιiπήει δέ καl τΟ πuιδίον (;}ς εlς μακράν τινα όδοι;τορίαν, ύποσχόμενος διιl τάzους . 
ύποστρέψαι. 

Rφ.l40r' 19 'Ανδρός τινο; Εχοντος δνΟ\' καi μειράκιον και άλλου ιiνΟρώπου αl

τησαμένου, 'ίνα πρΟς όλCγας ήμέρας χαρίσηται αί'ιτά, έσυνεχώρησε λαβείν αύτ.όν και 

τό μειράκιον καί τόν Ονον. 

U φ.240r , 8 Πραγματευηlς τις fjν τόν θεόν μt) φοβούμενος καΙ. tδοΊ.J άνθρωπός 

τις προσΎjλθεν έν τψ \•αφ του άγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου δχων καί 1)ποζύγιον. 

Ό δΕ πραγματευη)ς προσηλθεν αύτψ λέγων- «d.δελφέ, δός μοι τό ύποζύγιόν σου, 'ίνα 

άγοράσω αlιτό· εiδεμη ποιήσωμεν όμοϋ τοUς γόμους .κλπ. 

BQOL 'Εν τfΊ χώρq: των Εί'ιχαί:των επαρχία τις ύπάρχει λεγομένη Πόντοηράκλεια. 

Κάκείσε πολλάκις τό γένος τ& ν Ίσμαηλr των περιέτρεχον καl πολVν λαόν των χριστι

αν&ν έκούρσευον. 'Εκ τοί.i συμβεβηκότος 1πμαλώτευσαν καl μετ' αUτ&ν υίΟν μονογενΎj 
χήρας τινός. 

Έπειδη τΟ D δΕν παραδίδει τΟ πρώτον -&αϋμα, dναφέρω καl fv χω

ρίον εκ τοϋ δευτέρου ftαύματος. 

Έκγ. 62, 17 -19 Γυνι) πενιχριi τοίς Εκ πτωχείας τόν εύεργέτην ιiντιτιμ&σα δώ

ροις, Ορνιν &φ' ιiJν. Εξέ-τρεφεν εiς τι)ν αlιτοίι καθιέρωσε προσφοράν. ΣτρατΗUtης δέ τις 

η)ν Ορην λα6ών, ταύτην δ.ρπάσας ιiπέφερεν. 

V φ. 1171' , 3.2 Γυνη δέ τις ;:τ:ενιχρcl εUχαριστοϋσα τ ψ άγίφ Ορνιν έζωοτρόφει είς 

τι)ν αUτοiJ·clφιέρωσιν προσκομίσαι αύτ1)ν βουλομένη. Στρατιώτης δέ τις βίς; η)ν Ορνιν 

ιiφαρπάσα; ti.:.ιέτρεχεν. 

C φ.1'10Υ, 28 Γυν1l τις πενιχρc/. εύχαριστοϋσα τψ άγίφ δρνιν έζωότρεφεν είς 

τ1)ν αύτοϋ ιiφιερWσυι. προσφορά.ν. Στρrιτrrότης δέ. τις β(q: ηΊν δρ\•ιν άρπάσας dνέφερεν. 

R φ. 14QY, 8 Γuν1] τις :ιενιχρr'ι. zαl πτωy_:1) Uρνιν έξ ιiJv Ετ:ρεφεν εlς την τοϋ μάρ

τυρος προσφορ&.ν καθιέρωσεν. Στρατιu'ηης δέ τις η)ν δρνιν λαβΟη• i::fi δ.ρπαγfi. 
D φ. 284Υ,2 Γυνιl τις πτωχ1). γρυ.<ϋ)ς, δ χ ων Ορνιν μ(αν, θέλω ν δέ φέρων έν τψ 

\'αφ τοίί ύ.γίου Wς μικρόν κανίσκιον καί στρατιώτης τις κλαπiον τ1)ν δρνιν ..... 

2. Σχέσις αVτών πeδr; τΟ κείμενον τοϋ Έγκωμίοv.-Έκ t<i)ν δύο 

χωρίων τούτων δυνιiμε-θα νδ: λάβω μεν καl μίαν ίδέαν .κατd τΟ μάλλον η ήτ

τον &κριβη περl τfjς σχέσεως έκάστου χ/φοu ll Εκάστης όμάδος πρΟς τΟ 

κείμενον του Έγκωμίου. τα Υ Ο παραδίδουν τΟ κείμενον του 'Εγκωμίου 

μετά τινων γλω-σσικών παραλλαγών, παραλείποντα συγχρόνως και φράσεις 

τινάς, ηlν έ'ννοιαν Ομως τοϊΊ περιεχομένου δfv μεταβάλλουν. ΤΟ R μετα

βάλλει έπίσης τijv γλώσσαν, παραλαμβάνει δμως πολλάκις δλοκλήρους φρά

σεις αύτολRξεl εκ τοϋ 'Εγκωμίου· lδίως τdς άποστροφδ:ς αποδίδει ώς Επl 

τΟ πλείστον &χριβώς τΟ περιεχόμενον συντομεύει, ή συντομία δΕ αϋτη 

τείνει πολλάκις να όμοιάση πρΟς περίληψιν· την έ'ννοιαν τοϋ περιεχομένου 

δμως δεν με.αβά1.λει. Το D μεγάλως παραλλάσσει δσον &φορ~ ε!ς το λε

κτικΟν και την σύνταξιν, ώς πρΟς τΟ περιεχόμενον δΕ σπανίως είς τΟ

πέμπτ.ον ftαίίμα (Εν D πρώτον), &κολου\1οϋν τΟν κλάδον Δ τοϋ Εγκωμίου~ 
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·-·διηγείται έχτεvέστερον τΟ περl τΟν 'Ελισσαίον καΙ. την χήραν συμβΟ.ν 

{πβλ. Έγκώμ. 68- 69 apparatus criticus), εlς δε το Δ' (έν D τρίτον) 
{Jαϋμα ό ύπουργΟς τοϋ πρεσβύτου γίνεται διάκων. ΤΟ ·U παραλλάσσει 
·και την γλώσσαν καΙ. τΟ περιεχόμενον" ό άvηρ γίνεται πραγματευτής, ό 

-Jνος ύποζύγιον, ό υίΟς όνομάζεται 'Ιωάννης, οί 'Ισμαηλίται Πέρσαι, ό 

υίΟς πωλείται &.ντl 15 νομισμάτων, ό πραγματευτi)ς μετU τfιν Π(Μ,ησιν 

. φονεύεται ύπΟ ληστών, την έπιστροφi)ν δΕ τοϋ υίοϋ_ &κολου&εί καi η τοϋ 

·\ιποζυγίου· πάντως Ομως διατηρείται τΟ πνεϋμα τοϋ πρώτου -&αύματος τοϋ 

'Εγκωμίου. 

'lδιαιτέραν Ολως {}έσιν λαμβάνουν τα τρία δαύματα τα _ύπό τών 

BQOL πάραδο{}έντα, &ς καΙ. Bv τfi έκδόσει του 'Εγκωμίου σ. 30 

έί,έχflη. Οϋτω τΟ δεύτερον της Ομάδος ταύτης είναι παράφρασις τοϋ 

lκτου τfις ουλλογijς τοϋ Χρυσίππου· αί διαφοραl είναι αί Εξης: άντl τοϋ 

παιδΟς γίνεται λόγος ένταϋδα περl στρατιώτου, άντl τοϋ δεσμού τi}ς χειρΟς 
·τοίί παιδός, τυφλώνεται ό στρατιώτης, εν τέλει δΕ ό ίερεUς &ντt να δώσ11 
τΟ σπα\} ίον είς τΟν στρατιώτην λαμβάνει Ελαιον έκ τi}ς κανδήλας τοϋ μάρ~ 

τυρος, &λείφει τοUς όφflαλμοUς του στρατιώτου καl άπέρχεται ούτος βλέ-
. πων. ΤΟ δΕ τρίτον αντιστοιχεί έν μέeει πρΟς τΩ Ενδέκατον τοϋ Χρυσίππου. 

·π &ρχij αύτοϋ είναι σύντομος παράφρασις τοt -θαύματος εκείνου, τi}ς πα·

ραφράσεως δΕ ταύτης έπεται εν δαϋμα περi δραπετεύσεως τοϋ οϊκέτου 

,{νΟς Cίρχοντος. Ώς ε"ίχομεν :ταρατηρtlσει καl Εν τfi έκδόσει τοϋ 'Εγκωμίου 

~. 98, τΟ Ενδέκατον {}αϋμα τής συλλuγi}ς τοϋ Χρυσίππου εlναι Εντελώς 

. αλλου ε'ίδο.υς η ·τΟ. λοιπά, άντ' αύτοίί δΕ -&α &νεμένομεν μάλλον δαϋμά τι 

-δμοιον πρΟς τΟ τρίτον τfις Ομάδος ταύτης. ~Ως Εχει δμως τΟ τρίτον τοϋτο 

.fJαϋμα Ενταίί-θα είναι άδύνατον να άνfίκε είς η)ν συλλογην τοίί Χρυσίππου, 

διότι περιέχει την διήγησιν περl τοϋ ~Ιωσfιφ του ~Υμνογράφου, ή όποία 

. -δΕν δύναται ν& Εγηνή-θη η μετα τΟ 883, καθ' δ Ετος &πέflανεν δ ~Υμνο· 

Ύράφος. ΘΟ. fιτο δΕ τολμηρόν να δποflέσωμεν, δτι τό χωρίον τΟ πραγμα 

τευόμενον περl τοϋ Ύμνογράφου προσετέθη είς τΟ δαϋμα βραδύτερον. 

-Μαλλον δυνάμεθα να ε"ίπωμεv δτι ή διαφορδ. τfiς διατυπ'ώσεως τοϋ Ενδε· 

κάτου {}αύματος πρΟς την τών λοιπών, είς τf}ν Οποίαν πράγματι προσκρούει 

. -ό άναγνώστης ~al σ1]μερον, ηρκεσεν "ίσως εl.ς τΟν σχηματισμΌν \'έου {}αύ-

ματος. ·π ϊδέα ή περιλαμβανομένη Εν τψ τρίτφ -θαύματι είναι γνωστfι είς 

. dγιόλογικα κείμενα· &κριβώς περl τοϋ &γίου Θεοδώρου όμιλών Κύριλλος ό 

Σκυδοπολίτης έν τiρ βίφ του &γίου Σάββα, λέγει δτι ό aγιος ούτος δικαιο

λογούμενος πρΟς τΟν δεόμενον αύτοϋ, δι& την βραδύτητα μεδ' ής είσήκουσε 

τf\ς δεήσεως αUτοϋ άπαντq:· «Πέπεισο, ούκ η μην ώδε· έκελεύ8ημεν γαρ συν

. ·δραμείν καl όδηγijσαι ταύτην (τi}ν ψυχfιν του &γ. Σάββα) είς τον τfi; &ναπαύ-
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·<>εως τόπον>ι).-Το πρώτον flαfiμα διηγείται περl τijςαίχμαλωσίας τοϋ μονο

·γενου~ υ!οϋ χήρας τινος καl περl τfjς έπα~όδοu αiιτου δια τijς δuνάμεω, 
-τοίί άγt1)υ Θεοδώρου. Παραλλαγi)ν τοϋ -&αύματος τούτου διηγείται έν έκτάσει 

-ό Πεδιάσιμος 2)· το Μηναίον δηλοί τοfiτο δια τοϋ ωίχμαλώτους λυτρώσαι•· 

έπίσης γίνεται μνεία τούτου καi εν τ φ Συναξαρίφ τοϋ άγίου Νικολάου a). 
·ΤΟ &αϋμα τοϋτο δΕν δύναται να \fεωρη8iί οί!τε ώς παραλλαγή, οϋτε ώς 

παράφρασις δαύματός τινος τijς συΛλογijς τοϋ Χρυσίππου. Εlναι πιδανώ

-τατον Ομως δτι ό γράψας τοϋτο Ενεπνεύσ&η ύπΟ τοϋ πρώτου {}αύματος 

περί τοϋ μειρακίου καl τοϋ Ονου· τΟ κυριώτερον δΕ γνώρισμα τfjς έξαρτή

σεως έκ τόϋ πρώτου ίtαύματος είναι δτι &μφότεροι, καί μειράκιον καί υϊΟς 

τfiς χήρας, ~σαν άφιερωμένοι είς τόν Θεόν ύπΟ τών γονέων καί μετ& τfιν 

iπάνοδον αύτών έγένοντο πρεσβύτεροι. cΩσαύτως δΕ Επιστρέφει μετ& τοϋ 

·-άγίου τό μΕν μειράκιον ίππεϋον, ό δΕ υ'tΟς τiiς χήρας «όχούμενος έν ίππφ 

λευκίρ». ·Ένεκα τi}ς συγγενείας του ταύτης δΕν έδίστασα ν& συμπεριλάβω 

-τό 8αϋμα τοϋτο ένταίίflα, -θέτων αύτό εϊς τΟ τέλος τοϋ πρώτου t}αύματος 

έντΟς διπλών άγκυλών είς Ενδειξιν δτι δΕν {}εωρώ τοiίτο ώς &νfiκον άπ' 

εϋ8είας είς την συλλογfιν τοU Χρυσίππου . 

"Ότι καl τ& τρία ταϋτα flαύματα παρεισ1lχflησαν βραδύτερον είς τΟν 

περl τών κολλύβων λόγον τοϋ Ψευδονεκταρ(ου δεν fiπάρχει &μφιβολία. 

'Αποφεύγοντες ένταU-θα χάριν συντομίας άνάλυσιν τοϋ κειμένου τοϋ λόγου 

τούτου,. η τις σαφέστατα {}' &πεδείκνυε την παρεμβολήν, &ρκούμεflα ν" άνα

·ψέρωμεν προσδέτως ί!να έξωτεριχον λόγον, οτι δηλαδη έκ τών 85 χfφων•), 

τα όποία παραδίδουν τΟν Ιιόγον τοϋ Ψευδονεκταίiίου μόνον τέσσαρα περιέ

χουν τα τρία ταϋτα -θαύματα . 

3. Σχέσις αv•ών πeος •οvς κλάδους Γ καi Δ •οiί • Εγκωμίου.

-eΙκαvοποιοϋντες 'ίσως την περιέργειαν τών προσεκτικών άναγνωστών τοϋ 

Εκδο-θέντος 'Εγκωμίου δυνάμεθα Sνταϋ-θα δι' Ολίγων να κα-θορίσωμεν και 

τi]ν δέσιν τών χfφων προς τοuς δύο μεγάλους κλάδους Γ καl Δ 5). Έκ τών 

μέχρι τοϋδε λεχ{}έντων, είναι φα\•ερΟν δτι πρΟς τΟν σκοπΟν τοϋτον δύναν

ται να ληφθώσιν δπ" Οψιν μόνον τΟ. χειρόγραφα Εκείνα τα όποία πρόσ

-κεινται τψ κειμένφ τοϋ 'Εγκωμίου, είναι δΕ ταϋτα τΟ. VCRD . 

1) Κ'υρίλλου τοϋ Σκυθο:ιrολι'πιυ, Βίος αγιου Σάββα έν Cotelerius, Ecclesiae 
graecae n1onuιnenta τόμ. 3 (Parisiis 1680) σ. 335-356. 

2) 'Έκδ. Μ. Treu Theod. Pediasimi ejusque alllicoruιn quae exstant σ. 

19-20. 
3 ) G. An/Γiclι, Hagios Nikolaos 1 (Leipzig 1913) σ.207,5-6· 
4) ΤΟν άριθμΟν Εχω έκ τών χειρογράφων πι·νάκων και συλλογών τοϊί κ. καθηγητοίi 

..Α. Ehrhard . 
') Βλ. Έγκ. σ. 48. 
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τα YC πλησιάζουν πρΟς τΟΎ κλάδόΥ Δ. Περl τούτου δύνανται vCr 

μdς βεβαιώσουν, έκτΟς των Ciλλωv~ καl τα έπόμενα χωρία. Προτάσσεται 

η σελίδωσις τfjς έκδόσεως tοϋ 'Εγκωμίου &κολου\Jεί δε 1] τοϋ χfφου Υ 1): 

'Εγκ. 60,5 VJ!6r,19-20' Έγχ. 62,19 Υ 117ν,2· 'Εγκ. 64,11~12 Υ 1181',5· 

'Εγκ. 73.5 Υ 120ν,s· 'Εγκ. 73,17~18 Υ 120ν,2Ο~Δ χαl κυρίως Έγκ. 76, G 

Υ 120r,12-21· "Ott δΕν συμπί-πτουν Εντελώς έξηγετται έχ τfjς μεγάλης 

-άνωμαλίας, η όποία παρατηρείται έν γένει είς τfιν παράδοσιν άγιολογικόη• 

χειμένων. Οϋτw π.χ. τΟ C γράφει ώς δ κλάδος Γ c1}δονlτιι ό έκ ηjς κατα~ 

δίκης θρif1'Ος,~ έν φ τΟ Υ συμφωνοϋν πρΟς τι'.ιν κλάδον Δ γράφει eοϋσης 

έν τψ στόματι αύτοV~ ('Εγκ. 63,2-3). 
ΤΟ R π),ησιάζει .πρός τΟ Γ. Τοϋτο έμφαίνεται κυρίως Εκ τών χωρίων 

'Εγκ. 63,17 R 140 ν, 22~23· Έγ•. f;4,15 R 1411',6· Έγκ. 65,13~15-

R 141Γ, 14~15' 'Εγκ. 68,3 R 141ν,7. 

ΤΟ D πλησιάζει πρ.Ος τΟ Δ cΟς Εμφαίνεται 

Έγκ. 65,13 D 2S5r, 4-G· 'Εγκ. 65,17~18 D 

D 283ν,11- 2~4r,2o. 

κυρίως έκ 

285ν, 1~8' 

τών χωρίων 

Έγκ. 6Η,21 

4. Σχέσις <ώV χfφωv v κα! c Π(!Ος aλληλα.- Είπαν ανωτέρω 

Οτι τΟ Ο συγγενεύει πρΟς τΟ Υ· ή συγγένεια Ομως αϋτη δΕν είναι τοιαύτη, 

cDστε τΟ Εν νd προέρχηται &π' εύδείας έκ τοϋ άλλου. "'Οτι τΟ παλαιότεροv 

χfφον Υ (ΧΙ. ΧΠ αίώνος) δεν δύναται νι't προέρχηταr εκ τοϋ νεωτέρου 

Ο (ΧΙΥ αlώνος) είναι φανερόν. 'Αλλ' οϋδε τΟ έναντίον συμβαίνει· τοϋτο 

συμπεραίνομεν έκ τοίί Οτι συχνάκις τΟ Ο &ποδίδει &χριβώς λέξιν τινd η 

φράσιν τoii 'Εγκ. ηlν όποίαv Cμως τΟ V παραλλάσσει, &παξ δΕ τΟ V 
παραλείπει λέξιν περιεχομένην εν τiρ Έγκ. και τiρ C (πβλ. δ.ρμ6διον· 

Έγκ. 63,5 Υ 117",10' τοvτοις Έγκ. 64,6 Υ 117ν,27· καιρόν Έγκ. 

65,1 ν -ιιsr,16- ίερεί Έγκ. 70,5 Υ 1J9r, 3). Το τοιοϋτον δμως δεν 

σημαίνει Οτι προfίλ-θεν έκάτερον τούτων χωριστό. έκ τοϋ Έγκ. κατα 

διασκευ1)ν αUτοϋ. 'Αμφότερα τα χjφα εχουσι τό αύτΟ &ντfβολον πρΟ όφitαλ~ 

μώv, τΟ Οποίον ο·μώς Εκάτερον διασκευάζει· άλλως δΕν δύναται -vα έξηγη-6f1· 

τΟ φαινόμενον, Οτι άμφότερα παραδίδουν τΟ κείμενον τοϋ Έγκ. μετα τών 

αUτ&ν &κριβώς συντομιών, είς δε τΟς πλείστας παραλλαγάς, τΟς Οποίας Επι~ 

φέρει τΟ άντίβολον αύτών είς τΟ Έγκ. συμφωνοίίν. "'Οτι δΕ ότε μεν ίτΟ Υ~ 

1
) Ό είς τ1lν διάΟεσίν μου χόΊρος δfν μού Επιτρέπει ·νd ά'Ι'αφέρω τό κείμε·νο'Ι' των 

χωρίων καl άρκούμαι ύ.πλώς εlς τΊl"\' παραπομ:rηlν. Έπειδiι δf:. τυπογραφικαl δυσκολίαι 

καθ[στων ι:Ι.δύτατον ενταύθα και εν τοίς άμέσως κατωτέρω τiιν :παραπομπιlν εiς τi]v

σελίδα της έκδόσεως ταύτης, παραπέμπομε"\'· Εκάστοτε εLς τ1lν σελίδα τού χjφοu. Πα· 

ραπί.εύρως τοϋ κειμέ·νου τ'fις fκδόσεως ταύτη; είς τΟ περιθώριον αναγράφεται έκά

οτοτε 1) σελ. τού χ/ζfου, οί!τω δε καθίσταται ή 6."\'εύρεσις τοϋ χωρίου έ:ϋκολος. 

I 

! 
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ότε δε τ\> C παραδίδει λέξεις η φράσεις ά<ριβώς τοϋ Έγκ., δηλοί δτι το 

&ντίβολικ.ν αϋτών είχε παραλάβει ταύτην η Εκείνην την λέξιν η φράσιν δκ 
τοϋ Έγκ,. το δε Υ i) C έπέφερεv μεταβολάς. Οϋτω π. χ. δuνάμε/Jα νι't fiπο

ίtέσωμεν Οτι -ι;Ο ό.ντίβολον είχεv cΟς τΟ Έγχ. έπιτρέχουσα, οϋτω δΕ παρέλαβε 

το Υ, έν φ το C μετέβαλεν είς δραμοvσα (βλ. Έγκ. 62,2ο Υ 117", 3 )· lπί

σης Οτι τΟ άρμοδιαίτατον τοϋ Έγκ.. περιείχε καl τΟ άvτίβολον, τΟ δε Υ 

παρέλειψε (βλ. 'Εγχ. 63,5 alJpal'atus Cl'iticus Υ 117",ιο)· το άκάκφ τρ6πφ 
τοϋ Έγκ. μετέβαλε τΟ άντίβολον εΊς κακ(jJ τρόπφ, τΟ Οποίον παρέλαβεv μΕν 

το C. μετέβαλεν δf; το Υ είς κακοτρ6πφ Gουλfι (βλ. Έγκ. 69,8 ν·11sr, 21-22)· 

τΟ έ~;φανεlς τοίί 'Εγκ. μετέβαλεv είς έπιφαίγεται τΟ άντίβολον, οϋτω δf: 
παρέλαβεν το Υ, έν φ το C γρ<iφει φαίνεται (βλ. ΊLγκ. 70,5 Υ 1J9r, 2-3) 

καl τα τοιαϋτα. 

Ποίον τών χjιψων τούτων πλησιιiζΗ περισσότερον πρΟς τΟ κείμενον 

τοϋ 'Εγκ. δΕν δυνάμεf7α δμέσως να 'ίδωμεν, διότιι cΟς ε'ίπομεν, ότΕ μΕν 

τΟ V ότΕ δΕ: τΟ Ο &ποδfδει άκριβώς rO κείμενον τοϋ Χρυσίππου. Άκρι

β1]ς τις δμως παραβοJ,η δεικνύει δτι το χfφον Υ πρόσκειται τiρ 'Εγκ. 

περισσότερον η τΟ Ο. ΠρΟς άπόδειξιν τούτου άναφέρομεν τα χωρία· 

'Εγκ. 60,1 ν 116 ν ,16Ή Έγκ. 60,8· Υ 116 ν ,25· Έγκ. 63,9 Υ 1J7ν,13' 

'Εγκ. 72,18 Υ 1201· ,24' Έγκ. 76,1-2 Υ 120r, 17-19· 
Συνοψίζοντες τ&νωτέρω λέγομεν Οτι τΟ άντίβολον λ διεσκεύασε τ:Ο 

κείμενον τοό Χρυσ(ππου, τοίίτο δΕ πάλιν τΟ άντίβολον διεσκευάσδη χωριστα 
&πΟ Εκάτερον τών VO, εν οΙς (YC) σώζονται, παραδοitείσαι ότΕ μΕν ύπό τοίJ 
V,~ δτΕ δΕ ύπΟ τοϋ Ο, λέξεις η φράσεις τοϋ Έγκ. παραληφitείσαι ύπΟ του 

&ντιβόλου λ ακριβώς ώς είχαν έν τiρ Έγκ., το ν δ' έπfινεγκεν δλιγω

τέρας μεταβολaς τοϋ C. Ε!ς τfιν εκδοσιν ταύτην ελαβον ώς βάσιν το 

V, συ'\'επλήρωσα δΕ τοϋτο μόνον όσάκις παραδίδει τΟ κείμενον άνόητα. 

Είς τον appal'atus cι·iticus εfiρίσκει τις τaς παραλλαγaς τοίi C &κρι .. 

βείς, οϋτως ώστε 1i άποκατάστασις τοϋ κειμένου τοϋ Ο κα{Ησταται εUκο

λος. cH παράδεσις &μφοτέρων τών κειμένων παραπλεύρως t1Ct έδείκνυε 

φανερώτερον την σχέσιν καt διαφοραν τών χjφων τούτων, &λλd t1Ct άπ'{ι

τει πολVν χώρον, τΟν όποίον δΕν Εχω εLς ηlν διάt1εσίν μου. 

5. Σχέσις τώv χfφωvBQOL πeος lίλληλα.- Ύπολε(πεταινiι εξετά· 

σωμεν έν ολίγοις τljν σχέσιν τώv χfφων τfiς ομάδος BQOL. Τών χfφων 
τούτων ούδΕν είναι άντίγραφον τοϋ άλλουι cΟς δεικνύει άκριβfις παραβολη 

τούτων προς άλληλα. Το Β παραδίδει το κείμενον ακριβέστερον τών λοι

πών· το Q παραλε(πει μεν ~ν(οτε φράσεις όλοκλΊ]ροuς (π βλ. Β 71 ν, 9. 

Β 73r,1. 7· 76r,6 . 7) και διαγράφει οτολλάκις λέξεις η τύπους, άνω\Jεν δε 

τijς γραμμijς διορ\Jώνει δijθεν αϋτάς, &λλ' όπωσδήποτε δεν επιφέρει με-
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γάλας μεταβολάς. Το Ο παραδίδει το κείμενον μετι'i περισσοτέρων μετα

{3ολών 1\ τα προηγούμενα, Εχει Ομως μετ' αύτών κοινΟν τΟ άντίβολον· τΟ 

L τοίιναντίον έπιφέρει πολλος μεταβολι'iς &νεξαρτήτως τών τριών tf.λλων, 

Π{ι;(Qαλείπεt, ΠρΟσθέτει, μεταβάλλει συχν6tαtα, οfJτως ώσtΕ δuνάμεftα y(ι 

.Uποttέσωμe:ν Οτι μεταξiJ τοϋ άντιβόλου τών λοιπών καί αίιτοϋ έμεσολάβησε 

.&ντ,ίβολόν τι 11, τΟ όποίον είχεν fίδη έπιφέρει μεταβολ&ς είς τΟ κε(μενον. 
Τό συμπέρασμα της Ερεύνης ταύτης δυνάμεθα _να παραστήσωμεν εL· 

JΥ.-Θ:νικώς δια τοϋ έξης στέμματος: 

Δηλαδiι το κείμενον τοίi 'Εγκωμίου διασκευάζεται ύπο δύο κλάδων φ 

:καl χ· καi τ& μΕν χειρόγραφα τ& άνήκοντα είς τΟν κλάδον φ παραλΜ 

λάσσουν μΕν τΟ κείμενον γλωσσικώς έπιφέροντα πολλάκις πολλ&ς συν·ω

,μίας είς αύτό, άλλ& μέΥουν πάντοτε πιστd είς τfιν Εννοιαν tοϋ περιεχο

μένου· τ& δS τοϋ κλάδου χ διασκευάζουν τΟ κείμενον έπιφέροντα Οχι 

μόνον μεταβολaς ώς προς τljν γλώσσαν, &λλα καl ώς προς το περιεχό

~ιενον. 'Έκαστον τών χ(φων τοίi κλάδου φ, δηλαδlj τa RD καl το &ντίβολον λ, 

μετέβαλεν άπ' εύ8είας το κείμενον τοίi 'Εγκωμίου, έκ τoii λ δε προijλ8ον τα 

vo μεταβαλόντα επίσης το &ντίβο),ον αύτ&ν. 'Εκ ιών χ(φων τοίi κλά

δου χ το μέν u μετέβαλε μεν εκτος τijς γλώσσης καl το περιεχόμενον 

τοϋ 'Εγκωμίου, άλλd δΕν έσχημάτισεν έκ τοϋ πρώτου &αύματος, τΟ Οποίον 

παραδίδει, Ετερον ξένον φαινομενικώς το~λάχιστον προς τljν συλλογf)ν 

τοϋ Χρυσίππου, έν ψ τα χ/φα τοϋ κλάδου μ έκ τοϋ πρώτου, Εκτου και 
ενδεκάτου έσχημάτισαν νέα &αύματα. 

I 
I 
i 
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Β "" Κώδ,ξ 
c =·\, » 

D= 
L= 
0= 
Q= 
R= » 

U= 
V= 

Σημεία τών χειeογράφω" 

ΒουρβωνικΟς (Νεάπολις) έλλην. Π. Β. 30, α!.ών. ΧΥ 

ΠαρισινΟς- Κο'ίσλινιανός έλλην. 121 αt&ν. XIV (1343) 
Βρεττανικοϋ Μουσείου (Λονδίνον) Addit 25881, α[ών. XVI 
Λεσ6ιακός Μονi'jς Λειμώνος 2, αt&ν. XV 
Μονάχου (ΈΘ·νικij Βι6λιοΟ1]κη) έλλην, 275, αt&ν. XVI 
Κου'ίρινια\•0ς (Brescia) έλλην. Α. ΠΙ. 3, αtών. XVI 
ΒατικανικΟς έλλην, 1572, αtών. ΧΙΙι 
"Αθω 3823 (Μονής Διονυσίου 289), αίών. XVI (1518) 
ΒατικανικΟς έλλην. 821, αίών. ΧΙ- ΧΙ! 

Υ = συμφωνία κωδίκων BQO 

Σημεία ά'λλων κειμένων 

30!> 

Στουδίτης Tlιeodori Stttditae, De S- TlΊeodoι·o Duce· παρά Ρ·ίt1·α, Ana
lecta sacι·a 1 (Parisiis 1876) σ. 361-365. -' Αναφέρει τά θαύματα 
Α', Β', Γ', ΣΤ', ΙΑ', ΙΒ'. 

Πεδιάσιμος = ToU αότοϋ Πεδιασ!μου εκθεσίς τινων θαυμάτων τών δ.γίων μεγάλων 
μαρτUρων καί θαυματουργών Θεοδώρων. "Εκδοσις Μ. Treu, The
odori Pediasiιni ejusque an1icoι·uιn quae exstant. Programιn 
des Yictoria- Gγιnnasiιnns zu Potsdan1 {1899) σ. 17 · 25.-'Ανα
φέροντ-αι τά θαύματ-α Α', Γ', Ε', Στ', ΙΑ', JB'. 

DeLa.garde = Ρ. De La_qaι·de, Joannis Eucl1aitaruιn quae supeι·sunt. 'Εν 

Α bhandl. dω· l1ist01·. - philos. Klasse der kgJ. Gesellschaft 
der \Vissensclιaften in Gδttingen τόμ. 28 (Gδttingen 1881) 
σ.130. 137.- 'Αναφέροντ-αι τα θαύματα Γ', ~',ΣΤ', z', Ι-Γ, ΙΑ', ΙΒ'. 

Μηvα~ον = Μψαt01' τοϋ Φεβρουαρίοu .περιέχον &πασαν τi]ν άνήκουσαν αύτψ 

ακολουθίαν. \'enedig(' 1895 σ. 89-91.-Άναcrέρονται τα θαύματα 
Α', Γ', Ε'. ΣΤ', ΙΑ', ΙΒ'. 

Κυeίλλου, Βlος άγ . .Σάeςa = έν Cotelerii, Ecclesiae gι·aecae ωonuιnenta τόμ. 3 
ιParisiis 1686) σ. 220-376.-Σχετίζει.:αι τό θαϋμα Γ'. 

Κώδ. "Ανδeοv 40 = Κ&δι'ξ 'Άνδρου (Μονής <Αγία;) 40, αί&ν. XVII· φUλλ. 147 κέξ.
Άναφέρονται τΟ. θαίιματα Α' ( + Α' τοϋ Ψευδονεκταρίου), Στ', Η, 
Ιι\' (τοϋ Ψευδονεκταρίου). 

2υναξάριον "Αγ. Νικολάου= G. Aω·ich, Hagios Nilωlaos τόμ. 1 σ. 207, σ-7·
Ά,·αcrέρεται τό θαίiμα Α. 

Σημείων άλλων έξήγησις 

σημαίνει προσθήκην γραμμάτ-ων η λέξεω·ν, αϊ όποίαι έλλείπουσιν έκ του 

κεψέΥΟU. 

[ σημαίνει διι.ι.γραφ1iν γραμμάτων η λέξεων παρεισαχθεισiί}V εtς τό κείμενον· 

add. = addit, addunt 
om. = ωnittit, omittunt 
transp. = transponit 
1, 2 ώς έκθέrης έν ταtr: κάτ-ωθεν τοϊί κειμένου παραλλαγαϊς κείτ-αι πρός δήλωσιν 

λέξεως άπαντώσης πλέω\' iΊ &παξ έν τψ αότφ στίχφ. 

χ/φον- = χειρόγραφον 
Έγκ. = ήμετέρα εκδοσις 'Εγκωμίου εtς τΟν δ..γ. Θεόδωρον. Des Chrγsippos 

YOn Jerusalen1 Enkon1ion auf den hl. Theodω·os Teron. Bjrzanti
nisches Archiν Heft 7. Leipzig 1921. 
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2. Κείμενα 

'Εκ τών θαυμάτων τοίi άγίου μεγαλομάρτυρας 

Θεοδώρου τοίi Τ1jρωνος 

\"CRUYL 1. Θαύμα πρώτον 

Α' 

v 
φ.116ν 

Περ'l τοiί ά11θρώπου, 8ς έμιαθώσατο η)ν έαυτσυ ονον 

καl δέδωκε11 τΟν έαυτοV υίι:'ηι πρός ύπουργίαν τοiί μεταστρέψαι η)ν 

I 
Εγκ. 'Ανήρ τις πίστιν πο/ιλfιν Sχων εLς τΟν &γιον μάρτυρα Θεόδωρον καl 

59 αύτΟν προστάτην και φροντιστfιν έαυτψ έν πάσιν έπιyραφόμενος, την 
#' ;, "" _Q_, 

01 ~I C 'ζ ' δ 'λ ο· ! ' μνημην αυτου καu εκαστον ετος εορτα ων ου ιε ειπεν. υ το; ε χε τεκνον 

9 μειράκιον, έκέκτητο δε καl Ονον πρΟς ύπηρεσίαν τοϋ ο'ίκου αύrοϋ. '"Ηλ3εν 

οfiντιςαίτούμενος αύτΟν επι μισ3ψ δο3ηναι αίιrψτηv ΟΙΙον, άιτfι(τ)ει δΕ καl 

τΟ παιδάριον μετ~ αύτοϋ ώς είς μικράν τινα δδοιπορίαν, ύποσχόμενο; δι& 

12 tάχους σ\1ν άμφοτέροις έπανελ'θείν· καt πείσα; αUτΟν έν τούtφ, άιτήρ;ατο 

τi]ς όδοϋ. Καl ηρχετο μέν άπΟ S8νους είς E3vo;, Εω; Sφ8ασεν εLς τΟ γέvο; τών 

'Ισμαηλιτών, κάκεί διαπράσας τΟ μειράκιον, οδτος έπt γης &:λλης με θ ίσταται. 

15 Θρηνοϋντος ο-δv τοϋ άνδρΟς τf]ν ύστέρησιν τοϋ τέ~νου, Sφ&ασεv η μνήμη τοϋ 

μάρτυρος καl τΟ σύνολον πρΟ; την μνήμην τοϋ άtίου οϋκ ένενοήσαtο. 

'Επιφαίνεται o.Ov αύτ<$ ό μάρτυς ώ; εγκαλών περl τούτου, ό ;δε άντέλeyεν 

1 'Εκ τών θαυμάτων:-Τt'ιρωνος παραδίδει τQ χlφοιι D φ .. 283r 3 θαϋμα πρώτον καi 
κατωτέρω θαϋμα δεότερον, θαUμα τρίτον κλπ. εlιιαι ήμειέρ;:ι, πρ'"Jσθήκη 4 ante περι add. 
θαϋμα ν I δν Υ 4- 5 θαϊίμα του άγίου μεγσλομάρεuρο;: Θεοδώρου ο 4 κai 5 
iιη;αϋfJ.α καi κατωτέρω σr:ίχ. 10 γρdφω την _Ονον &κολου&ώι' τΟ V, τδ δποίον ΕλήφfJ.η chς 

βάσις, εl καί δΕν είvαι &πίf}ανον τό άι,~ίβοJ.οι' λ ιιά · εlχε τΟν δνον· ή &λλαγι) τοϋ γέιιους lγέ· 

vετο προφανώς, ίΥα μη συμπέσ17 τό τΟν έαυtοU υίΟν μειU. τοϋ τΟν έαυτ;οU Ονον- τijς Ονου 

παραδίδουν καίτά xlφa SQ του Έγκ. (π6λ. Έγκ. 60,7 appaι·. ω·lt.) 6 rjν τις άνι)ρ Ο Ι με· 

γαλομάρτυρα ο 7 παρό. πασιν c Ι έπιφερόμεvος c 7- 8 τήv μνfιμηv ν καί τό.ς 
μνήμας C 8 έορτάζων ού διέλειπεν V επιτελών C 9 πρΟς ύπηρεσίαν ν εtς 

τΟ.ς χρείας c 10 αίτούμενος αύtόν ν αύτφ αtτούμενος c I επι μισθψ δοθ. αUτφ v 
δοθfίναι αUτψ έπl μισθΟν ο I τ'fιν ν τΟν c 11 παιδίον c I μετ' αύεοϊί om. c I μι· 
κρ&ν corr. μακρό.ν vc 1 ύποσχόμενσv ν 12 σiιv άμφοτέροις έπαvελθεϊ:v ν ϋπο· 
σι:ρέψαι Ο Ι πείσας corr. καί ποιήσας αUτφ εν τούτφ V ωn. C 12-13 &ιτfιρ

"ξατο της όδου ν διεξελθι:bν ο 13 και om. c I μ8ν om. c I Εξ Sθνους είς 

ιiθνους c I ώς c 14 Ίσμαηλίτων c I διαπράσας v πιπράσσς c I και ο-δτος c 
15 τουι c τΟ ν Ι ύστέρησιν ν στέρησιν c Ι εφθασεv add. γdρ c 16 σύνολον v 
τίποτε c I ουκ Ενενοήσατο ν ού προσενοήσατο c 17 ώ; om. ο 

ι 
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:καl &ντεγ jκάλει αύτψ λέγων, ώς άρα μάτην Εχων την παρ' αύτοϋ προστα~φ.117r 

σίαν. fΤοϋτο δε ού μόνον Ciπαξ, &λλcΧ δlς έποίησεν. 
~ο >;;.δε άγοράσας τΟ παιδίο,ι μετd τών ποιμένων αUτοU εμιξεν, καl σUν 3 

έκείνοις ηρξατο βόσκειν έπl τfιν Ερημον. Συνέβη ο-iιν τΟν παίδα χωρι
<Jθflναι έκ τών μετ' αύτοϋ καl μονωθfίναιι καl έπιστ&ς αύτό) δ μάρτυς, 
φαίνεται αϋτοϋ ώς στρατιώτης ίππους δύο Εχων με-3-' έαυτοϋ καl εϊς με\• G 

., " , ' δ' ., , ' " , " ' τΟν ενα έκα&έζεtσ αυτος, τον ε ετερον παρεσuρεν1 και ηρωτησεν αυτον 

.πόftεν έστlν καl έκ ποίας γης fιπάρχει. Τοϋ δΕ: έξηγησαμένου td συμβάντα 
αUτψ, προτρέπεται αύτψ ό φανεlς στρατιόJtης δς fιν ό Ciγιος μάρτυς Θε6- 9 

δωρος, έπανελθείν πρΟς τοVς ϊδίους αύτοϋ, παρέχων αύτψ x~l δν έπιφέ· 
ρετο ίππον καl άναλαβων αύτΟν ταίς Lδίαις χερσlν έκάθισεν αύτΟν έπl 

·τοϋ ϊππου. 

~Εν δε τψ όδο( ι)πορείν αUτοUς fινίκα τροφης δχρηζε τΟ μειράκιον την 
πήραν ό μάρτυς άποκαλύψας, fιν Επιφέρετο, Εξ Εκείνης έχορήγει αδτiρ τη\' 
-τροφήν, ής τινος την φύσιν δ παίς οδκ Εγίνωσκεν καl έκ ταύτης τfίς τρο 15 

φ ης μεγάλως ένεδυναμοϋτο καl δι' όλίγων- Υιμ.ερών είς τΟν τοϋ παιδΟς 
-οίκον Εφ8ασαν. Μηνυ8έντος δΕ τοϋ πατρΟς τοϋ παιδΟς ύπεδέξατο αύτοϋ 
τΟν υίόν, καt τΟν κλαυi1μ0ν είς χαρCιν μετέβαλεν. Καl Εν τψ παρασκευά· 18 

,ζεσθαι αUτΟν πρΟς την τοϋ Επισ-ι:άντος (τοϋ) άνδρΟς όποδοχήν, εi!8έως 
&φανης Εγένετο. •Αvαλογισάμενο; οΏν δ &νηρ τίνqς τοϋτο τΟ Βρyον, εδ · 
{}έω; τΟν ναΟν αύτοϋ κατέλαβεν, είιχαριστών αύτ(ρ καl άνακηρύττων την 21 

-φιλανl!ρωπίαν τοϋ άγίου καl ένδόξου μεγαλομάρτυρας Θεοδώρου. 

1 Ο.ντεγκάλει αύτψ ν ό.ντεφιλονίκει αUtΟν c I Sχων ν έχειν διεσχυριζόμην c I 
παρ' αύτοϋ V παρό. σοίί C 2 έποίησεν ωn. C 3 ό δ8 άγοράσας τΟ παιδίον ν tO 
ο{iν παιδίον ό άγοράσας C Ι ποιμένων αύtοϋ transp. C I σuνέσμιξεν C I Εκείνοις 
v αύτοtς c 4 ηρ'ξαtο ν έξήρχετο ο 4 Επι ν καtό. c I τΟν add. αύtΟν c 5 εκ 
τών με"&' αύtοϊί om. C 6 αύtοίi. om. C Ι ώς add. τις C αtιτΟς om. C I επε
ρώτησεν C 8 εσtιν oιn.:c Ι εκ οιn. C Ι ύπάρχεις C 9 φανείς add. αύτψ 
·ν 1 δς ην ό om. C 9 -10 μάρτυς Θεόδωρος om. c 10 επανελθεϊ:ν add. 
μετ' αύτΟν C 10-11 επιφέρετο C έπεφέρετο ν. Άκολουι'/>ών Sντ:αϋθα τΟ C γράφω 
-έπιφέρετο, έπειδη &μέσως -;fκατωτέρω σr:ίχ. 13 γράφει αύτό τοVτο τΟ ν επιφέρετο 12 
και ιiναλαβών - ίrtrtOU Qill, 0 13 &μφ6τερα τά χlφα V καί C παραδίδουν 
.<>δοπορεtν 14 άποκαλύπτων ο 1 ηv επιφέρετο ν ηφερεν c 15 τροφήν ν 
. βρώσιν C Ι fίς τινος corr. εί τινος C ο-δτινος ν fjς τινος χρfjσις &ντί 
.-του ηι; 1 και εκ taόεης ν παρ' αίιτη; c 1 15- 16 της τροφης om. c 
_16 μεγάλως ν δ8 μaλλον c 17 οίκον c om. v Ι μηνύσαντος c Ι δε 
add. τοίίτου C Ι τοiί πατρΟς V τψ πατρί C 18 τΟν υίΟν om. C I κατέ6αλ· 
λεν c 19 τοίί άνδρΟς ν ευεργέτου άνδρΟς c I ευθέως add. Εκείνος c 
20 d.φαντος c I τοϋτο τΟ εργον ν τΟ εργον τοϋτο γέγονεν· c 21 αύτοίί ν 
του άγίου c I αύται ν αύτΟν ο 21-22 την φιλανθρωπίσ.ν ν τΟ θαύμα και 

.'τ1)ν ενέργεια>• c 22 τοϋ άγίου-θεοδώροu ν om. c 
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Β' 

R [Δι' δ ό.ρ;}Jν ποιijσαι καl τών θαυμάτων αVτοV) 

φ.140' 'Ανδρός τινος έχοντος ονον καt μειράκιον καt aλλου &νι!ρώπου αίtη--
3 σαμένου, ϊνα πρΟς όλίγας ήμέρας χαρίσηται αύτά, έσυvεχώρησε λαβείν
αύτΟν καl τό μειράκιον καl τΟν Ονσν. 'Απελδόντος τοίί αίτησαμένου δS
καl πρός τούς Ίσμαηλίτας, Ενδύεται τΟν 'Ιούδα καl παραδίδει αύτοίς δι&_· 

6 τιμijς το μειράκιον. Τοίί δε &πο τijς βραδυτijτος τοίί υ!οίί &μελήσαντος 

φ.14Οvκαl τljv προς (το) σύνηι!ες: έορτi)ν tοίί ιiγ(ου, ό μάρτυς δια 1 συνεργείας. 
αύτοίί τοϋτον είς χαρ<lν μετέβαλεν. ΤΟν γ&ρ υLόν αύτοϋ είιρΟΟν ό άγιος 

9 ποιμαίνοντα πρόβατα τοϋ άγοράσαντος αύτΟν καl ώς δfιtJεν έρωτών αύτΟν· 
έπl τοϋ άλλου ϊππου τοϋτον έχάftισεν. Καt έκ τοϋ μαρσιπίου αϋτοϋ δ. 
άγιος ώς στρατιώτης τό μειράκιον τρέφων, είς τfιν αύλfιν τοϋ πατρός διέ-

12 σωσεν. Καl ό πατfιρ δεξάμενος αDτόν καl τfιν τοϋ άγίου γνοUς βοή8ειαν·· 

u 

είς τΟν ναΟν δραμ<1ν μεγάλως τι$ άγίφ ηύχαρίστησεν. 

Γ' 

<Έτερον θαVμα τοϋ άγίου μεγαλομάρτυρας Θεοδώρου 

περl τών δύο πραγματευτών. 

φ.240• Πραγματευτής τις ljν τον Θεον μη φοβούμενος καt ίδοiι aν3ρωπός 

τις προσijλ3εν εν τιjj ναιjj tοίί &γίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου ί'χων κα\. 

18 Uποζύγιον, δ δΒ πραγματευτfις προσfiλ3εν αίJτψ λέγων· «άδελφέ, δός μοι 

τΟ ύποζύγιόν σοι•, ίνα άγοράσω αϋτό, ε'tδεμη ποι1lσωμεν όμοϋ τοUς γό

μους, &μα τφ σψ και τΟν έμόν. Καl ε"ί τι αν δψη f]μίν ό Θεός1 Εστω έξ 

21 ίσότητος». 'Ό δε οϋκ tβούλετο τοϋτο ποιfjσαι. Αϋτ(Ι>ν δε φιλονιχούντων, 

λέγει ό aνι!ρωπος εκείνος t<P πραγματευτfi· <dδελφέ, θέλεις ποιήσωμεν 
φ.24οΉόμοu τους γόμους; λάβε και το παιδίον μοu μετ α σοίί, α 1 πως διδάξης 

24 Cχϋτό, καl έν τψ έπανελ8είν σε, άποδώσω σοι τΟν μισ8όν σου». ~a δ8 
πραγματευτfις τΟ πονηρΟν έν3υμούμενος, λέγει αύτψ· «μετ& τfιν πρεσβείαν 

τοϋ άγίου Θεοδώρου παιδεύσω αύτΟv ώς τέκ,•οv έμΟν και Εν τψ έπα· 

27 νελθείν ήμiiς πολλd Εχεις εύχαριστfiσφ, μοι».· Καl ποιησάντων άμα τοUς. 

γόμους, είσήγαγεV αύτΟν μετ& τοϋ παιδίου είς τΟν άγιον Θεόδωρον Ενδον 

τοίi ναοίί καt λέγει τιjj πραγμαtευτn· α λάβε το παιδίον μου &ς ΕΚ χειρος 

30 τοίί &γίου Θεοδώρου>. Καl παραλαβrον ό a3λιος το παιδίον επορεύετο 

τi}ν όδΟν αύτοίί. Καl όδεύσας ή μέρας τεσσαράκοντα συνήντησεν έν τfi όδψ. 

20 τΟν εμΟν cωτ. τφ έμοί χjφοv 

I ι 
! 
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Πέρσας ·χαi. λέγει αύtοίς «άγοράuατε τό παιδίον μου τοϋrο»' /οίδε λέ-φ.24-η .. 

γουσιν αύτφ· «καl διατί πωλείς τοϋτο i» ό δΕ λέγει αύrοίς «τοϋ δΟύλου μου 

έσtιν υ!ο'ς καt ή σύμβιός μου ζήλφ φερομένη ήνάγκασέ με τοίί πρ<'iσαι 3 

αύτό, ιlλλα καl παραγγελίαν Εχει άπΟ τfjς μητρΟς αUτοϋ λέγειν δτι ·υ.εύ(}ε-

{}ερος είμί, καt μη πιστεύσητε αύτόν». Οί δS είπον αύτόν· «είπε τΟ τίμημα 

αύτοϋ). Καl λέγει αύτοίς· «δότε μοι δεκαπέντε νομίσματα και λάβετε αύτόν». 6 

Καl fδωκαv τα δεκαπέντε νομίσματα μετ& πάσης προ3-υμίας καl Ελαβον 

τό παιδίον o'L Πέρσαι καl έπορεύοντο τf1ν όδόν αύι:ών. Ό δΕ είς έξ αύτών 

ό ώνήσας αύτΟν άπέστειλεν αύτΟν είς τΟ ποίμνιον αύτοϋ μετα τοUς δού- 9 

λσυς αύτοU. eo δΕ πραγματευτfις ό πράσας τΟ παιδίον πορευ / όμενος έv τfιφ.241 ν 

όδό) έν δασυτάτφ τόπφ σuvήντησαν αύτψ λησταl καl κρατήσαντες άπέ · 

κτειναv αίιτΟv έν μαχαίρq: καl τΟν δοίiλον αϋτοϋ καt Υjραν πάντα τό. 12 

ύπάρχοντα αύτοίi. Καl Οντως δικαία η κρίσις τοίί Θεοϋ, Οτι ό ΘεΟς δ_ίκαιος 

κριτής έστιν. 

Χρόνου δΕ παρελ{}όντος οι γονείς τοϋ παιδίου μεγάλως -&λιβόμενοι την 15· 

όστέρησιν τοίί παιδός αύεών, έμάχοντο πρός τΟν άγιον Θεόδωρον λέγοντες· 

«άγιε Θεόδωρε, ήμείς είς σε έπιστεύσαμεν καl δεδώκαμεv τό φίλτατον 

ήμών τέκνον, λοιπΟν ούκέτι άπερχόμε&α έν τψ ναφ σου, οUτε άπΩ την 18 

σήμερον τljν πανήγυρ(ν σου πανηγυρίζομεν». Τών δε συγγενών παρα· 

μυ8-ουμένων ούκ 8πεί6οντο, άλλ' δδυρόμενοι Εκλαισν Ι λέγοντες· «ο'ίμοι τέ-φ.24-2r

κνον 'Ιωάννη, ποϋ πορεύεις i άρα έτελεύτησας; άρα έσφάγης &ς ό "Αβελ 21 

UπΟ τοίί Κάϊνj άρα έπρά3-ης ώς ό Ίωσηφ ό πάγκαλος; &ρα έβριΔ&ης ύπΟ 

λύκων; Ο'ίμοι τέκνον, πώς {}ρηνήσ:uμεν; ώς νεκρΟν έν τάφφ; άλλCt ούδε 

τοiις ένταφιαστάς ο'ίδαμεν. CΌμως, φίλοι μου, θρηνΊ1σω ως "ΙακΟΟβ τΟν 24 

Ίωσήψj άλλ' έκείνος UπΟ Θεοίi Οδηγούμενος βασιλείαν έχληρονόμησεν, 

άλλ' ό έμΟς υίΟς μακρό-&εν πρα{}εiς ούκ ο'ίδαμεν αύτό(ν), τρία Ετη Εχει 

τοϋ μη φαίνεσ&αι», Καί έπαραμυ&οϋντο όπΟ συγγενών καl φίλων τοίί μη 27 

οίίτως ι!ρηνείν καl βλασφημείν προς τον Ciγιον. 

Ό δS μάρτυς τοϋ Χριστοϋ Θεόδωρος &πijλ&εν είς τΟ ποίμνιον Οπου 

ήν τΟ παιδίον, I ό 'Ιωάννης, καl λέγει αύι:ψ· «πό&εν εί σU παιδίον»; λέγειφ.24Ζν 

αύτφ· «κύριέ μου, ξένος είμl πεπραμένος έκ χώρας τών Εύχα·ίτων καl οί 

γονείς μου δέδωκάν μοι τινl πραγματευτΏ μετα και ύποζυγίου: Οπως δι

δαχ-θώ την πείραν της πραγματείας, καl παραλαβών με ό Clνομος καί 33 

ά3λιος άπΟ τΟν νσΟν τοϋ άγίου Θεοδώροu ώς υLΟν αύτοϋ, και ώδεύσαμεν 

ήμέρας τεσσαράκοντα καί ύπήντησαν ήμίiς Πέρσαι καί πέπρακέν μοι είς 

νομίσματα ιε' καί είμl ένταϋ{}α». Καl λέγει πρΟς αύτΟν ό ι:Χγιος Θεόδωρος· 36 

12 Ψαλμ. 7 ,ι119-20 παραμυθούμενο\' χ'φοv 2 αUτΟ χ/φαν ϊσως Αι·νοητέον 

αυτο τό παιδίον. 
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«δεϋρο τέκνον καΙ. άπάξω σε εi.ς τΟ.ν πατέρα σου>>. ~ο δΕ λέγει· «qJοβοϋ~ 
μαι μη καi σu λαβών με, &λλαχοϋ πράσης με•. Ό δε άγιος λέγει αδτφ· 

•φ.243r «μη φοβοίί, τέκνον μου 'Ιωάννη, έyffi φίλος j είμl τοϋ 'πατρός σου». 
Τότε δώσας αύτψ ϋπνον fjρεv τΟν voϋv τοίί παιδίου καt έπάρας αύrόν, 
&πήγαγεv είς τΟν ναΟv αUτοϋ καΙ κοιμήσας αύτΟν έπl τοίi σχάμνου. 

6 Πρωt( ας) δΕ γενομένης, άνέστη ό σχολάριός κροϋσαι τΟ ξόλΟν καl 
όρ~ παιδίον κείμενον έπl rοϋ σκάμνου καl λέγει αύtψ «πό&εν εί παιδίον;» 
εξuπνος δΕ γενόμενος, λέγει αϋτόν· «έyffi έν τψ ποιμνίφ τοϋ κυρίου μου 

9 εlμl μετd καl τοUς συνδούλους μου». Λέγει αίιτψ ό σχσλάριος << &νάβλε • 
ψον παιδίον και "ίδε έν τψ ναc'ρ τοϋ άγίου Θεοδώρου· είπέ μοι, παιδίον, 

πό-θεν εί καl πώς ένταϋftα ηUρέθης;» ~σ δΕ παίς λέγει· «άπό Εύχα'ίrίαν 
12 είμί, υLΟς κόμητος τινός». Τότε έπέγνωσεν αύrΟν ό σχολάριος και δρα-

•φ.243v μd>ν άπijλiΒε πρΟς τΟν αύτοϋ πατέρα καl λέγει αύτψ· δεϋρο άδελφέ, καl 
'ίδε παράδοξον -3αϋμα έν τψ ναψ τοϋ dγίου Θεοδώρου~. Καl λέγει αύτψ· 

15 -«tί 6χω ίδείv- τΟν υ ίόν μου ύστέρησέν μοι, άλλα εί τι {}έλει άς ποιfi ». 

Καl λέγει αύτΟν ό σχολάριος «άδελφέ, δεϋρο άκολού&ει μοι καl λάβε tOv 

υiόν σου.» Καl άκούσας ό πατ1)ρ καl ή μt]rηρ αύτοU, δρομαίοί πσρευΝ 
18 {}έvτες εfίρον τΟν υίΟν αύτών, καl περιπλακένrες καrεφίλουν αύ~Ον μετd δα

κρύων δοξάζοντες τον Θεοv καi τον άyιον Θεόδωρον. Το δε παιδίοv διη

γήσατο &παντα τα συμβάντα αύrψ καl λαβόντε; τΟν υίΟν αύτών άπflλ{}ον 

21 έν τψ ο'ίκφ αύτών, καl συναχttέντων τών φίλων καl tών συγγενών σuν-

.. φ.244r ~χάρη σαν αύτοίς. ~σ δε πατt)ρ I αϋτοίi ltσφαξεν πρόβατα καl βόας καl έποί
ησαν δοχiιν μεγάλην τ<\\ Θεφ καi τον άyιον. 

24 Και τών ίερέων λειτουργούντων έν τφ ναψ του αyιοu Θ~οδώροu, ίδσU 

καl τΟ ύποζύγιον μετ& και Ετέρου ϊππου. Καl τfιν Ελευσιν τοϋ παιδίου 
αuτων ίδόντες καl τΟ ύποζύγιον μετ& τοίi ϊπιτου, άνεβόησαν πdς ό 

27 .λαΟς δοξάζων tΟν ΘεΟν καί τΟν dyιov Θεόδωροv, τΟν ποιοίiντα μεγάλα 
8αύματα, Οτι αύτψ πρέπει πάσα δόξα τφ πατρl και τψ υίφ καί τψ dγίφ 
πνεύματι νUν και &εl καl είς toUς αίώνας τών αίώνων άμήv- άμήν" &μήν. 

BQOL 

Δ' 

f Αλλ' εl 6ούλει και Ετερον θαϋμα έκ τών τοiί μάρτυρος 

προσθήσωμεv ηj ήμετ{ρq, άγάπιι] 

Β [ 'Εν τίi χώρf! τοον Εόχαtrων έπαρχία τις δπάρχει λεγομένη Ποντο-
·φ.71v ηράκλεια. Κάκείσε πολλάκις τΟ γένος τών 'Ισμαηλιτών περιέτρεχον καl 

30 των om. Ο 30-31 θαUμα προσ3ήσωμεν έν τfi Uμετέρq. 6.γάπn τοϋ μάρτυρος 
L 31 &γά;τη add. θαύμα Ετερον του άγίου Ο 32 Εύχαtτων &ι•rl Εύχαιτών 
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) ' , 1 ο',, τών χριστιανών έκούρσε:υον. 'Εκ τοίi συμβεβηκότος fΊΧμαλώ-
πο ιU\ ,α • , , Ε ' '!!" e ' 

ι, , αυ' τώv υ ίΟν μονογενη χήρας τινο;. πει ου ν η χηρα 
τ ευ σαν και μεt ~, ~ '!!" 

3 , ')'i. ,-,. ' α"παοαμύl11jtα καl εrερον υιον ουκ ειχεν παραμu~ 
€κλαιεν ε .εεη ω-:. και ' ... ~ , ~ , , 
Α-' fi ι τΟν πόνον αύτης έιτορεύε_rο κα&' έttάσcην ημεραν ει; τον -ναον 
υ 11 σα σ α ' " ' / 'δ , α' κλαί φ. 72r 

• ' ) άοτυρο"' Θεοδώρου ίκετεύουσα αuτον ο υρομενη κ ι -
του μει α ,ο μ ... ~ '!!" cι , cι ~~ 

6 - . ' ',.. τΟν μάοτυοα f::λ.εγεν• «Οίδα;, ω αyιε μαρτυς, ση ε., 
Όuσα γοερω:: και προ~ ... ... ~ ~ , ~ ~ , 
~ - ' ~~ο' ν υίΟν τΟν μονογενfl είς σΕ &νέ&ιlκα. Έγω μεν n.urov εγεν-
"'ρχης τον εμ . , " 1 ' 

' , δ' ~·,.. crι:άοχει καcα χάσιν καl Εvεκεν τουcου, ιvα φu .. ατrης 
νησα, σος ε ULO-:. υ · ... • ... , ~ 'λ 9 

--αύrόν, την ίεράν σου μνήμην καl λειτουργίαv καft' εχασc~ν εt~ςc ε:ε ο'~ν: 
νϊiν δΕ έμΕ την τάλαιναν χαl ελεεινfιν άπ:ερφάνισα; παντελ~; χα~ ο~κ ,εχω 
που την '>{εφαλ"ιlν κλίναι'. Δια τoUco δέ~αί σου, δ:tιε τ_?υ"' Θι::,οu, επει~ερ 

• ο' σο'ν ε'ξε'χεας ύπΕρ τοίi δεσrtότου Χρισrοϋ, δι ο και παρρησιαν 12 τΟ αιμα τ , , - , 
Έχεις πρΟς αύrΟν καl Οσα αν αίcήσnς δψη σοι ό Κυ~ιος, αιι:~ σο~ και 
~γώι ϊνα τΟν υlόν μου έλεu3ερώσης έκ τij; αlχ~αλ~σιας:. Ταυτα ,δε κα~ 
-άλλα πολλι:Χ Ελεγε τΟ γύναιον μεrιJ δακρύων κα~ οιμωγων,~ νυκτ~ς' κ~ι 15"'· v 

1iμέρας πρΟς τΟν δ.γιον δπ€ρ toίi I υίοϋ αύτfίςι οπως λυτρωση αuτο: ο φ. t2 

{iγιο• ~κ τη" ς δεινfjς συμφορας τfjς αίχμαλωσία;, ~πειδi] λέyει δ προφη της 
':> .. ~ κ' ' 18 Δαυιδ Οτι "{}έλημα τών φοβουμένων αύτΟν πληροι ο ~ υριος~ · , , 
"'Εφ{}ασεν δ καιρος τfjς εορτijς τοϋ μάρτυρος Θεοδωρου, ~μνησ{}η ,πα

λιν η χήρα οπως ~τέλει την 'αuτi]ν εορτi]ν μετα ~πιχαρ(ας και λαμπροτ η
τος και μετιJ δακρύων Ελεγεν Εν έαυτfi· «πώς καί τίνα τρόπον έχcελέσω 21 

32-33 Πονrοuράκλεια Ο 33 Κdκείσε πολλάκις τό γένος τω~· οηι. Q I_ π~ριέτρε· 
χεν L μεrά τό περιέτρεχον έπαναλαμβά1•εrαι 17 φρdσις 'καί πολλάκις τό γένος των Ισμαη
,f.ιτών περιέτρεχον' Sν Β , • , Q f συ _ 

1 εκούρσεuον (Sκούρσευεv L) OL Εκρουσευον BQ I εκ add. δε 
2 

. ~ 
'6εf3ηκότος add. ούν L 1 ~ 2 ήχ_μrιλώτευσαν add; λ~όν. π?λύν ~ • , ~α ι, με: 
'τών BQ μετα τών άλλcnν καt L κα'ι μst"' αuτοu ηρrι:·ηιι κω υω.,., χηρα: 

-αυ , , , ,.. δ θ - ' ά;ταραμυθητω- ιιv • ' Ο 3 ~ .... ,..ραμυθη' το καc αοχας, ειtα lO!] Jυι:αι εις ' ~ 
τιvος μονογενι1ς '-""""' - , d ' Q ..,. 
-Q &;τcι.ραμυθήτω· L f καί Ετερον Υ Ε'tεροv γαρ L 4 έπορεuετο ad . καλι , συν 

L 6 ,•- B,QL Όδιινηοώ· ο ι' μsy,:ιλou.A.QtΙJQCI. λέγ,)ΙJJ"CΙ. L I με γα ομ.αρτυ; 
γοεοω.,. • ~ ' 

9 
• • ' έπι 

L 8 Uπη~χε QO I εvεκα ο 8·9 φuλάτι:u; αίιτΟν transp. ο τ;ην .ιεραν~ ~ 
τέλουν ϊνα ~uλάtt't1; αfιι;Ον L I καθ' ε~αηο; ο I έrι:ιtέλοuν L 10 α~ερ~ανισας 
ΒΟ ά~ωρ-ράνισα; L Q γράφει κατ.' dρχι);ς δπερ έ'πειτα σβύvε~ καi r_ρ1φει ηφα.νησ,ας / 
πα.νt,ελ&~ BQL εω~ τέλους ο 11 Λουκ. 9,ιιs· 1\iατθ. 8,20 I του Θεου om. L I ε~ε -

Υ ,' δ' L 1'2 το' σόν BOL σi)U Q Ι καί οιn. L 13 κα\. 1 οιn. L I οσα 
περ επει η " , _ 
• y "' ·' , L 18 δώη σοι Κύgιο; Υ 6~σει ό 'Ιησοϋ; L 13 · L4 αιτω σοι ~ 
αν ο εα\ • • , λ λ, t Q 1 ;~ εγε το • ) ' om L αtτώ σοι άvci αίτώ σε 15 σ.λλα :π.ο α ransp. .... ' 
αιχμα .. ωσιας · , , δ' y θ' L 
γύναιον BQL η μα>{.αρία γu\•fι ελεγεv Ο 17 της1 Υ και L 17 επει η _ κα ω~ . 
1-8 δτι add. τΟ L 1 πληροί ό Κύριος Υ ποιήσει L "'(Ψαλμ. ~45,~.,) 1~ επει 
δε ΒφθJ.σεν L 1 μεγαλομάρτυρα; L ; Εμν{1σθη -, ο;ι;ως, ~ατ αποκ_arα~τ~σιν 
tοϋ Εμνήσθη _ π'i>; = δη η πoiJ· π~λ. κχi κ:χιωι:ε;;~:: ο~::οvι;ε; π~ς "ει;ε~ε~ 
y έπιτεΜσεί L 20 αίιι:fιν om. L 8 περιχαρίας L f μετα 01n. L 21 προς ε ωι;ψ: 

L τρόπφ Β. 
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τijv Εορτf}ν ταύτην τοίt γλυκυτάτου μ~υ υίοϋ μη παρόντος; ποίοι~ όφ3αλ~ 

μοίς άτενίσω τΟν τόπον Οπου Lστατο δ μονογενής μου; πώς Επιβλέψω είς: 

3 τi]ν ίερdν ταύτην άκολου{Ηαν πάντων παρόντων καi τοϋ υίοϋ μου μη. 

Οvτοι;; πώς ύπομείνω άνευ δακρύων καi στεναγμών, διότι τfιν πάσαν μοu

έλπίδα έστερή1'!ην; Τοιγαροϋν δέομαί σου, 6:> τοϋ Χριστοϋ γνήσιε δοϋλε, 

φ. 73, rνα μοι &νακωχljν καi παραμυ1'!ίαν I τijς έμijς χηρείας ποιήσnς•. Ταϋτα 

μεν λέγων, συνεχώς είσηρχετο είς τΟν ναΟν βρέχων τοίς δάκρυσι τοίς: 

ποσl τοϋ μάρτυρος καl έτέλεσε τi)ν μνήμην αύτοίί. 

9 Τί ο-δν, &ρα παρείδε κύριος την δέησιν αυτης; oU· άλλd τft νυκτί, fi_· 
έπεrελείτο η μνήμη τοU μάρτυρος, α"ίφνης άορl τών νυκτών ύμνούν
των καl ψαλλόντων τών ίερέων, εU~έ{}η τοϋ γυναίοu δ υίΟς έν μέσφ τi'jς 

12 Εκκλησίας φερόμενος ι1π0 τοίί άγίοu καl δχούμενος έν ϊππφ λευκ<fι. "Ήχου-· 
σαν δΕ καl οί πιστοl καl ένάρετοι άν8ρωποι τΟν κρότον τοί'ς ποσί τοϋ 
ϊππου καl έξέστησαν άπαντες έπl τ<fι παραδόξφ {}αύματι, τΟ γFνόμενον ύπ<) 

15 τοίί άyίου, όρώντες καΙ. τΟν παίδα πώς έξηγείτο την τοίί άγίοu άρπαγηv 
έκ μέσων τών 'Αγαρηνi.δν και Εδωκαν αίνον και δοξολοyίαν τψ Θεφ και 
τψ ΙJεράποντι αuτοϋ Θεοδώρφ.] 

φ. 73v ~και I άλλων πολλών θαυμάτων αυτοπτης γεγονι:Ος ό &γιος ου ό κύριος. 
προς βοή1'!ειαν τοuς άγίους αuτοϋ προς ήμάς &ποστελλομένοuς.] 

Ε' 

Στουδίτης στρ. θ' σ, 364 

21 Μάρτυς έκείνος ό παίς σUν άλλοις, Ι Ον αίχμάλωτον εύρες καl πε-
πραμένον I καί χρηστευ6εlς Ι σuνεπέφερες εύθVς τψ ϊππφ λεuκφ, άλόγφ,_ 
Φπερ έδρέψω, Ι παραδοuς τψ οtχείφ γεvνήτορι· έν τούτοις γαρ rοφ1'!ης, 

24 μηδέπω έών I τοUς πιστούς σε αίτοί!ντας έπικουρείν, Ι πρεσβεύων μt) 
παύση ύπΕρ πάντων 1i μών. 

2 μο\'Ογεν1)ς add. υίt>ς L 8 ταύτην όκο],ουθiαν tl'ansp. Ο 4 δντως 
BOL παρ όντως Q / π&:σαν Υ παροϋσαν L 5 ύσtεQ1lθη'\' L / · τοιγαρούν QO L 
τΟ λοιπόν Β ,:' σου οnι. Β / Χριστοϋ Υ Θεού L 6 μοι οιn.' L 7 μεν Υ oiiν Ι 
L λέγων καi βρέχων και' &ποκατάστασι'' τώ:ν τρσ:rιικώ:ν μtτσχ. λέγο'\τσς και βρέχοντας 7 8 
τοίς- μάρτ. Υ τοιJς πόδας τοίί μάρτυρος τοίς δάκρυο ι L τοίς ποοt .&rτί rοϋ το-υς 
πόδας 8 καί ετέλεσε- μάρτυρος οηι. Q :ιιι{}α:νΟτατα έ?·εκα tοϋ όμσιοτf).εiπου· :rιβλ 
στίχ. 8 καi 10 Ι τfι μ'\•ήμυ Ο 9 παρεϊδε add. ό Ο 17 ου ΒΟ (Q vac.) ούδαμ&ς L 
I εν 1Ί L 1 ο έπιτελείτο Β I άωρl τών '\·υκτό>ν corr. &οράτων τών '\'UXt6Jν Υ· τοϋτσ μη 
i1-νοήσας βέβαια δ Sγγάρμματος γραφεi·ς τσϋ L μετέβαλεv όλόκληροΥ υ)ψ φράσι:ν εlς : αϊφνης 
άοράτως, τών λαών ίιμνούντων και τών ίερέων ψα/.λό'\των, εύρέθη ... 11 &οράτως εύρέ-
θη Ο / έν add. τ ψ Ο 14 'f:πt τό παράδοξον θαύματι' κατ' &ρχάς, έ'πεαα σβύΥεrαι τΟ τι f.y Q 
I τΟ γε\·ομε,ον Υ τψγε,·ομέΥψ L om. Ο 15 ένταf:θά έ:ν1·οηrέοΥ καl άκούοηες τόν παίδακλπ. 
18 έκ μέσω·ν BQL έν τών μέσων Ο / δόζαν καl α[,ο'\• Q 17 θεράποντι αί,τοU Υ μεγαλο-
ήάρτυρι L 18 αlιτόπτης-άποστελλομ. Υ α\ιτόπται γενόμενοι τοϋ άγίου, δ\' ό 'Ιησοί·ς πρΟς 
βοήθειαν ήμίν άπέστειλεν L -· 
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ΣΤ' 

Πεδιiiσιμος σ. 19 - 20 
Δηγείτi'tι Ιιπο dλλην μορφljν το πρώτον 1'!αϋμα τijς συλλογijς τοϋ Ψευ

:~ονεχtαρίου. 

z 
Μηναί<W 

Αίχμαλώτους λυτρώσαι. 
Η' 

Κώδ. "Λνδeου 40 
Αίχμαλώτους ήλευftέρωσεν καί Γ χήρας υLΟν ήλευ6έρωσεν • άJ•rιστοιχοVJ• 

:::πρΟς τΟ τοV ΨεvδοJ•εκταρίου. 

Θ' 

Συναξάeιον Άγ. Νικολάου 

Τοϋ άπΟ τfjς φυλακfiς έν τfι tών 'Α γαρηνών χώρrι: άρπαγέντος μεγα

λομάρτuρος Θεοδώρου τοϋ Τήρωνος . καi εν τψ Βυζαντίφ μι~ νυκτl δια

,σω/Ιέντος. 

VCR.D 2. Θαύμα δεύτερον 

Α' 

Περi τijς Ιiρνις τijς χήρας. 
ν 

φ.117' 

Τυvη δέ τις πενιχρd εύχαρισtοϋσα_τφ αγιφ Ορνιν έζωοτρόφει είς την Έγκ. 
, ' I ' , ' β ) ' Σ ' δ' β' 62 ,αυτοu αφιερωσιν προσ κομισαι αυτην ου .. ομενη. τρατιωτης ε τις ια 

11
• 

~ φ. ιv 

την Ορνιν &φαρπάσας &πέτρεχεν. ~Η δΕ γυνfι;έπιτρέχουσα, διεμαρτύρατο τοϋ 12 

~γίου εί\'αι την Ορνιν. 'Εκείνος δΒ τοίί τρέχειν ούκ ένέδωκε,ν} άλλd καl 

<Jφάζει αίιτΎ]ν καi κατεσ1'!ίει καταπεφρονηκrος τοϋ μάρτυρος. Καταλαμ

βάνει δS αύτόν} ~ε τι τfjς βρώσεως οϋσης έ\' τψ στόματι αύτοϋ,' δ τfjς κα _ 15 
ταδίκης {}ρΥjνος. ΤΟν ϊππον γάρ, Ον έκέκτητο πρΟς τ&ς πολεμικ&ς αύ τοίί 

Α'. 9 Περί 'tijς Ορνης τής χήρας ν Β' θαϋμα δεύτερον C 10 δε om. C 
ι έζωότρεφεν c 11 άφιέρωσιν προσκομίσαι αύnlv βουλομένη ν άφιερ&σαι προσ

φοραν Q 12 &ρπάσας c / άπέτρεχεν ν ιiνέφερεν c I έπιτρέχουσα ν δραμοUσα c 
18 τού τρέχειν V πρΟς τΟ oiiς C 13~14 καί σφάζει V σφάξας C 14 καi. κα

·τεσθίει ν είσθuεv c Ι καταπεφρονιχώ; του μάρτuρο; ν περιφρονήσας τόν μάρ
τυρα c 15 έτι ν ή μετό. c I οϋσης έν τ<Ι> στόματι αύτου ν ήδονη c ( Ψαλμ. 
.J7,so) - 6 τΟν OJU, c I δν add. α\ιτός c I α\ιτοίι ν αύτφ c 
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'ξ ' β)' ' 'Ε ' ' α' α'γανάκτησιν τοϋ· χρείας, ε αιφ\·ης ,επει νεκρον. πιγνωκοτος ουν κατ 

μάρτυρος τοUτο συ μ βαίνειν αύτψ, λαμβά'\!ει δύο Ορνεις καl τi)v στρώσιν-
3 τοϋ έαυτοϋ ϊππου καl ήλ{}εν είς τΟν οίκον τοϋ dγίου, Εξομολογούv-ενος. 

καl ίκετεύων μεια δακρύων τόν &γιον καl λέγων· «μίαν Ορνιν Ί]ρπ.ασα &γιε~ 
ίδοiJ λάβε δύο καl άπόδος μοι τΟν ίππον μου». ΠρΟ δΒ τοϋ παραγενέσ-θαι 

6 αϋτΟν έν τψ ναψ, συνέβη τινα προσαγαγείν ϊππον τψ μάρτυρι καl προ-
εφανέρωσεν ό Clγιος τψ οϊκονόμφ καl τίρ προσμοναρίφ περl τοίί στρατι· 
ώτου, δτι μέί,λει Ερχεσθαί ης τοιόνδε σχflμα Εχων, λαβι:Ον παρ' αϋτοϋ τήν 

9 Ορνιν, άνταπόδος τΟν προσεΗχ8έντα μοι ϊππον. ~Όπερ καt Επσίησεν και 
άπfjλί!εν ό Civ{)ρωπος άπολαβci:ιν τΟν ϊππον, &πευχαριστών τό) Θεψ καi τψ, 

&γίφ μάρτυρι Θεοδώρφ. 

R Β' 

q.140Y Γυνή τις πενιχρ& καl πτωχη Ορνιν, Εξ &ν Sτρεq;εν, είς την τοίί μάρτυ-. 
ρον προσφορaν καδιέρωσεν. Στρατιάηης δέ τις τljν ορνιν λαβrον τii &ρ
παγϊi, επεβόα α~τφ είναι αlιτljν τοϋ μάρτυρος. Ό δε μη φοβηδείς, Ι!σφα-

15 ξεν αϋτl)ν καl Εφαγεν. Είτα τί καταλαμβάνει τΟν ϊππον, Ον έκέκτητο καt. 
ε!ς πόλεμον είχεν βοήδειαν; ό ψόφος. Ό δε γνοuς η] ν βλάβη ν, ην εποί
ησεν, Εβόα κατ& τοϋ άγίου βαστάζων την σέλλαν έπ\ τών ό)μωv αUτοϋ. 

1s «μίαν άρπάσας Ορνιν, ϊππον &νταπαιη1flην παρα σου πολεμικόν. ΊδοU· 
διπλούν σοι καταβάλλω τΟ &ρπαγμα». "'Ορα ο-Ων καl την τοϋ άγίου οίκο
νομίαν. 'Επιφανείς τψ κηδεμόνι ούν τfjς ίεράς αύλfjς φησίJ στρατιώτην 

21 τΟν έλ{}όντα μετά τοιοϋδε σχήματος, λαβcΟν παρ' αϋτοίί την Ορνιν, dντα
φ.141rπόδος τΟν ϊππον, Ον μοι προσέφερεν ό δείνα. Καl διυπνισ-8εlς Εποίη- / 

σεν οϋτως. Καi ό ϊπτrος λαβcΟν τΟν ζηtοϋντα τΟν &γιον δεσπότην αύτόν,_. 
24 &πfιλ{}ε χαίρων μετα τοϋ κυρίου αUτοϋ. 

Γ' 

D 
•Έτερον θαϋ μα τού άγίου. 

φ.284Υ Γυνή τις πτωχt) γρα(ϋ)ς, Sχων Ορνιν μίαν, -Βέλων δΕ φέρειν Εν τι$ ναψ· 
27 τοϋ άγίου ώς μικρΟν κανίσκιον καl στρατιώτης τις κλαπcbν την Ορνιν. 

1 χρείας add. άρμοδιώτατον c I έπιγνωκότος συν (&.-ντl iπεr'Vωκότ,ος} v bπLyνοiις δέ 
δτι C 2 τούτο συμ6αίνειν αύτφ Υ ήν τούτο συμβη·ναι αύτφ () I λα()ωγ C I και om. Ο 
3 εξσμολογ add καL μετc.ι:νοων ο I ίχετεύων μετά δακρύωγ Υ μετά δακρύων f:ι;έτευεν 
C 4 τΟν &.γιον καL 0111. C / λέγων add. &.γιε τοϋ Θεοϋ C 4 Ορνιν fιρπασα, άγι~ Υ 
Ί]ρπασα Ορνιν c 6 αlιτΟν om. c 7 τΦ προσμοναρίφ ν προσμοναρίφ αUτου C 
8 μέλλει ν εiσέρχεσθαι C Ι τις Υ ιi:vηρ C 8 λαβιbν V καί λαβών C 9 ~οn;ερ
'ίππον om. V πιθα·νώτατα Ενεκα τοϋ όμοιοτελεύτου ϊππον- ίππον (στίχ. 9 και 10)-
11 Θεοδώρου Υ αlιτοίί C 

Β'. 28 λα6ιbν δi]J.o1' δτι επi τi]ς ράχεώς του 
Γ'.26 καί σ. 319,ι γρd.ςχjφον π βλ. κατωτέρω σ. 319,3 Β'νθα παραδiδει γραϋςΙ φέρων χjφον· 
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~Η δε γρα(ϋ)ς Εκείνη τρέχων Οπισ\tεν τοU στρατιώωυ κράζων καl λέγων· «δ.ν

-&ρωπε, ~-dρέψον την Ορην, Οτι τοϋ άγίου Θεοδώρου εστίν:$>, co δΕ στρα· 

τιώτης τοVς.,.λόγους της γραϋς ούδεv .λογισάμενος, δύσας δΕ η)ν Ορνιν 3 
καl φαγcΟν αϋτ11ν, πάραυτα ή δργη τοϋ άγίου Επεσεν είς αύτόιι. "Έχων 

γCι.ρ ό στρατιώτης πάνυ -8-αυμαστΟν ϊππον, καλΟν καl εUδρομον είς την 

στρατείαν αύτοίiJ την αύτfιν ώραν .πεσcΟν Ο ϊππος Εμεινε τεθ-νεώς. ~ο δΕ 6 

στρατιώτη~ ίδΟΟν η) ν &δικίαν τfjς γuναικΟς μετενόησε. ΚαΙ. άγοράσας έτέ. 

ρας δύο Ορνεις εφερεν Εν τψ ναψ του άγίου καt παρακαλών τΟν άγιοι· 

Θεόδωρον, Οπως δώση αύτΟν έτερον ϊππον, ίνα fχη αύrΟν Εν τl] στρα- 9 

τείq.. ';Ην δΕ Ο στρατιώτης πάνυ πτωχΟς καl ούκ Sχων έτερον άγοράσαι. 

•ο δε &γιος σπλαγχνισΒείς, /,έγει τι$ ίερεί τfiς μονης· <<πρεσβύτερε, έ'παρον 

τΟν ϊπποv τΟν κάλλιον, δv χ-8ες Εφερον Εν τfι μονΌ και δΟς τψ στρατι· 12 

ώτη τ ψ ώδε». Ό δΕ 'LερεUς λαβcΟν τΟν ϊππον I Sδωκε τψ στρατιώτη κα1 φ.285~-· 

&πiJει χαίρων χαl άγαλλόμενος δοξάζων τΟν ΘεΟν καl τΟν αύτοϋ μεγαλο

μάρτυρα Θεόδωρον. 

Δ' 

Στοvδtτης στρ. ια' σ. 364 

(Πλήν γε λέξω δλίγα) πώς ό Ορνιν φαγιiηι I άπώλεσεν ϊππον κάλλιστον, I 
Ομως δΕ μάρτυς Χριστοϋ ύπάρχων1 - Ι πώλο ν έτερον δίδως τ ψ στρατιώτη, 

ϊνα δειχΒfjς / άμφοτέροις ίοχύων, 00ς φίλος Χριστού. 18 

VCR 3. Θαύμα τρίτον 

Α' 

vc Περ'ί τού δίσκου τού κλαπέντος τού dργυροπράτου. v 

Ήν τις &ργυροπράτης Ι!χων τινιΧ μίσδιον. Ύπijρχεν δε α~τοίς &ργυ-ψ-117 

ρΟς δίσκος πολύτιμος. Τlς ο.Ον συχνάζων αύτοίς και έπιτηρήσας καιρΟν 'ΕγΧ. 

καl λα~rον ι!κλεψε τον δίσκον. Καl !jρξατο δ &ργυροπράτης εξ ύπονοίας 64 

τΟν Εαυτοϋ μίσδιον κατηγορείν, δτι αϋτός Εστιν Ο τοίίτον Ι κλέψας. Άπα ι· φ.118~>'; 

τούμενος of.iν Ο τοιοϋτος _μίσ{}ιος, δπερ ούκ είχεν, μετ& πολλην έ'ρευναν 24 

καταφεύγει Επl τΟν μάρτυρα καl παραμέvων Εν τψ τιμίφ αύτοϋ ναψ 

παρεκάλει αίιτΟν νυκτΟς και ήμέρας άποδυρόμενος την ουμφορόν καl ίκέ-

Θαύμα τρlτον. -19 θαίίμα Γ' c Γ' ν I Περί τού άργυροπράτου c I τοίί 3 c 
τΟ Υ 20 ιiργυρόδισκος C. 21 καl om. C f καιρόν um. C 22 έ-,{λεψε Υ Εκρυψε 
C Ι τΟν add. τοιούτον C 23 τΟν έαυτοί.i- κατηγορείν ν κατηγορείν τ φ μισθίφ 

αlιτοίί c I δτι ν ώς c I τοίίτον ν τούτφ ο 25 τιμίφ αύτοίί Ύαψ ν εlικτηρίφ .. 
αύτοίί C 26 αlιτΟν V αύτψ Ο / καί άποδύρετο C 
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τεuεν αύτΟν τοϋ φανεροποιflσαι τΟν τοίιτον κλέψαντα. cO δΕ μάρτυς τοϋ 

Χριστοϋ έπικαμφ{}είς ταίς δεήσεσιν αύτοϋ, καταμηνύει τΟν τfιν κλοπfιν έρ

:.3 γασάμενο\' καί φησι πρός αύτόν· «Ορ{}ρου άναστ&ς πρόσελ3ε έ'ξω τοϋ ναοϋ 

καί τόν πρώτον ύπαντοϋντα σοι κράτησαν άσφαλώς και παρ
5 

αύτοϋ, Οπερ 

ζητείς, εύρήσεις. 'Αλλ& λαβιΟν τΟ κλαπΕν παρ' αύτοϋ, άπόλυσον αότΟν 

υ δ.νεύ{}υνον». Παρασκευάζει δΕ ό άγιο; κάκείνον τΟν κλέψαντα κατ& τfιν 

αύτi)ν ώραν Εν ταίς άγκάλαις αύτοϋ τΟν τοιοϋτον δίσκον έπί διάπρασιν. 

Δι& τΟ ήμέρας παρελ&είν λοιπΟν καί καταπαυ8ijναι τfιν αίιτοϋ ζήτησινι 

.9 εύρέ6η όμοϋ συναντοVμενος τψ συκοφαντουμένφ μισ{Ηφ. Καl δfι Εκείνου 

κρατήσαντος αύτόν, δ κλέψας άπεκρίftη πρΟς αύτΟν λέγων- «άδελφέ, Ον ζη

τείς δίσκον τοϋτον έγ<1 προσφέρω· λαβbJν ο.Ον αύτΟν άρχέσftητι καί μη-

12 δέν με παραβλάΨ!Ι~>· Όπερ καl εποίησε κατι\ τijν παραγγελ(αν τοϋ 

ιiγ(ου μάρτυρος Θεοδώρου. 

R Β' 

.,:φ,14ιι· 'Άν-θρωπός r τις &ργυροπράτης άπώλεσεν δίσκον καl πολλα περιπολεύ-

15 σας εΊς τοUς μάντας, τέλος έπί τΟν άγιον καταφεύγει. Καi τfi παρακλήσει 

καμψ3είς, εlπεν ό άγιος τίi νυκτl τι$~. &ν8ρώπφ· «0ρ{}ρου γάρ, φησι, άνα

στ&ς έν τq) ναψ, τόν πρώτον : περιτυχόντα σοι κράτη σον άσφαλώς, παρ' 
18 αύτψ γU.ρ εύρήσεις, δπερ ζητείς. Ά νεύ8υνον oiiν αφες τΟν φωρα8έντα». 

ΚαΙ ποιήσας οϋτως ό άν&ρωπος, εΜΗις έπελάβετο τοU άνδρός. Και ο.Οτος 
Εφη· «τΟν δίσκον έπιζητείς; "ίδοlι προσφέρω σοι τοϋτον». Καl σuγχωρήσας 

21 αύτΟν κατd τό κελευσftΕν τοϋ άγίου, ό άπολέσας, άπfjλftον άμφότεροι εύ

χαριστοϋντες τψ άγίφ. 

1 αUτΟν ν τούτφ (~ I τοiι 1 0111. ο φανερΟν ποιijσαι () / τόν τούτον κλέψαντα 

ωn. ι; J. 2 τού Χριστοϋ ν τούrφ C 2 ταlς δεήσεσιν αύτού οηι. Ο 3 πρΟς αUτόν 

om. c I Ορf!ρψ c I εξελflε c 4 ύπαντοϊiντα c ύπανωi.iν ν 5 επιζητείς c ,Ι &λλό. 
V καί C Ι τ(ι κλαπΕ·ν παρ' αύτοi:i λαβΟΟν C 6 r 7 την αύτη ν Δ)ραν γ τΟν αUτΟν και· 

ρΟν επάραι C 7 f.ν τα'ϊς- δίσκον V τΟν τοιούτον δίσκον έν ταΤς 6.γκάλαις αύτοU 
c J επι ν εις c 8 τΟ ν τfις c I παρελθεϊ.ν λοιπΟν Υ αύτΟν &πελθεϊν c I σ:Uτού 
~ήτησιν ν έαυτοϋ έκσεζήτησιν c 9 όμοiί ν οί'ίν c ι συναντούμενος q,,ιί συναντώ
μενος 10 κρατήσας c I κλέπτης c I άπεκρίνατο c . I πρΟς αUτΟν λέγων om. α ι' 
Ο.δελφΕ γ tδΕ Ο 1 Ο - 11έζήτεις C 11 τοίiτον εγώ ν Lδοiι U I προσφέρω V πρΟς σΕ 
φέρω C εδέχ{}ηv τi;v γραφi;1' του ν, εl καi εv τφ Έγκ. γράφω πρΟς σέ φέρω επειδη καi 

_δύο lκ τώJ' χfφων τοϋ 'Εγκ τιΧ QG παραδίδουν προσφέρω πι{)α1'0ν δΕ τΟ &,ιτίβο?.οv τοϋ 
ν 1'α κατάγεται εξ &vτιγράφων τii)JΙ χfφων τούτων· καl ή παραλλαγiz δΕ R κατωτέρω παρα
δίδει προσφέρω· βεβαίως ούδάλως &.πί#αvοv vα παρελείφθη τΟ σΕ καi ύΠ αVτοϋ του ν I 
λα6c0ν οίίν αύτΟν V και τοϋτον λα600ν c 12 παρα6λάψεις c παρα6λέψης ν Ι πεποί-

~ ηκε>' C 13 άγlου- Θεοδ. V μ.άρι:υρος V 
Β' 15 μά'ντας &.11τί μάντεις 
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Γ' 

:z~οvδί•ης στρ. ια' σ. 365 
ΣU\1-- τόύτοις έρώ τΟν δίσκον, I δ ν κλέψας χυρίφ &πέδοτο· / αύτΟν γνω

...ρ ίζεις, μάχαρ, στερρώς, Ι καl δειχvύη προσtdτης είι'ήκοος, / πρεσβεύω ν 

ιμη παύση ύπΕρ πάντων ήμών. 
Δ' 

Πεδιάσιμος σ. 23- 24 
την περl τοUς ζημιουμένους άνάκτησιν. 

Ε' 

De Laga1•de σ. 133,21 

Καταμηνύει το\Jς ί!ξω8εν φ&ρας. 

Μηναίον 

Καl ζημίαν· φανέρωσιν ποιείς τοί; συλλη&είσιν ά3λητά. 

Ζ' 

Κveιλλος Βίος ιiγ. Σάββα 

"Έστι τις έν τfi άγίq. πόλει άργυροκόπος τψ μεν γένει Δαμασκηνός, τψ 

;δf. όνόματι Ρώμυλος, διάκονος τ&ν πρώτων τijς ιiγίας Γε8σημανεί. Ού
τος έμοl ό Ρώμυλος διηγήσατο λέγων, Οτι κατd τΟν καιρΌν τfίς κοιμή· 9 

σεως τοϋ μαχαρίτοu Σάββα, έσυλώflη τΟ άργυροκοπείον μου καl άπώλοντο 

μέχρις που &ργύρου λιτρ&" έκατόν. 'Eyro δέ φησιν εΜέως έξi'jλ~ον ε!ς το 

~α.ρτύριον τοϋ άyίου Θεοδώρου καl έποίησα έπl πέντε ήμέρας τα φώτα 12 

τοϋ ναοϋ καl Εμεινα νυχτΟς και ήμέρας κλαίων έπl τών καγκέλων τοϋ 

θυσιαστηρίου. Περl δΕ τΟ μεσονύκτιον της πέμπτης ήμέρας είς ϋπνον 

.ηρπάγην καl 8εωρ& τον aγιον τοϋ Χριστοϋ μάρτυρα Θεόδωρον λέγοντά 15 

μαι· «τί Sχεις; τί &.δημονείς τοσοϋτον καί κλαίεις; » ~Ω; δΕ είπον δτι τα 

·-tδια καl τα άλλότρια &πολέσας, τοσαύτας ημέρας συντρίβομαι καl ούδfν 

··&φέλεσα, λέγει μοι ό άγιος «Πέπεισο, οϋκ ημην ώδε· έκελεύ&ημεν γ&ρ 18 

συΥδραμείν καl τϋ &yίq: τοϋ 'Αββα Σάββα ψuχfi &παντijσαι καΙ δδηγfjσαι 

-ταύτη ν είς τΟν τfις άναπαύσεως τόπον. Καl τ& νϋν πορεύου εί.ς τόνδε τόν 
τόπον χαl εύρίσκης τους κλέψαντας αUrό8ι καl τΟν dργυρον». Και άνα- 21 

uτός αϋτΌ τfι tfJρq. καΙ λαβ<1ν ό:λλους τινάς, άπfjλftον είς τΟν ύπό τοϋ άγίου 

μηνυftέντα tόπον καl ηϋραμεν οϋτως, κα-300ς δια τijς Οπτασίας έμηνύθη. 

':RD 4, Θαύμα τέταρτον 

Α' 
R 

Δύο μάρτυρες καl ομότροποι καl συνή8εις τοϋ μάρτυρος μίαν ί!λαχGVφ.141r 
21 
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'Εγκ. οΙκεί\· αύλήν. Τιν€ς oUv τών Επιφανό)ν κόσμον τιν& γuναικείον παρεκατέ-

65 {}εντο. ~ίτα ζητουμένου, τΟ μΕν λαβείν ώμολόγnυν, τΟ δε τί. γέγονεν,Εφα-

3 σκεν μ1) Επεγνωκέναι. Τοϋτο δ8 λαβιΟν ό μετ~·αύτοU OOv πονηρός παίς άπέ~ 

δωκεν τψ ίδίφ πατρί: Ον τι. μήχοι~εν. ~Εγχαλούντων δΕ τψ Εχοντι -τη:v άρχ1lν, 

Επικαλουμένων η)ν βοή'θειαν τού άγίου Ερχοvται Επl τψ κελεύσματι. 'Έρ-

6 χεται oiiv ό &γιος μεr& τών δ.γίων όπλοφόρος ζητούντες τΟν τfjς πονηρδ:ς 

πράξεως ύπηρέτην. Καl εύρόντες αύτΟν Εκτείνας τi}ν χείρα ό δ:γιος flκδΥ[τJι

ζεν τΟ ξίφος και;' αlJtοίτ. Ot δ8 δύο ωί.iι:ον δυσωπήσανrες μ1) λίαν άγα · 

9 νακτείν ϊ:ατεπράϋναν τfΊς δργfiς. Ό δε χ.λοπεiις ~o'J Ομολογ1]σας: πάλιν οι 

Ciγιοι πικροτέρως 1~1πείλουν αυτφ. <Qς οUδε πάλιν ελεγεν, εκ τρίτου φανέν

φ.141 τες, οί μΕν Β' πληγΟς αUτψ Επετέλουν, δ δΕ μάρτυς τοϋ Θεού / Θεόδω-

12 ρος εLς ηΊν πλευρCιν τοϋ χλέπτου Ενυξεν. ΚαΙ δ1Ί δδυνωμένου του κλέπτου 

την πλευρδν αύrοί,, μεγάλως Εβόα Ομολογών τΟ χαωδεν fχειν αϋτόν. Τούτο 

ό λαΌς &κούσας) εΜ}Uς τΟν κραrούμενον χρηστΟν "ίερέα άπ.Ο τοϋ αρχοντος 

15 Ελαβον, τΟν δΕ ζητοίiντα τΟ χόσμιον κατεμ1lνυον~ Οστις καl &πολαβcΟν tO 

κλαπέν, ol &μφότεροι Ηερα:τrευθέντες, δ τε κλέπτης καl ό χαώσαςι χαίροντες 

&π·fjλfloν. 

18 ΙVΙεμα811κατε_ Οπως ό μάρτυς οlδεν κατα καιρΟν καl στρατιωτικΌ χφ]-

σασ-θαι δριμύτηtι; 

Β' 

D <Έτερογ θαVμα του r1γίου. 

φ.28Οι· Άν1lρ τις δεδωΥ-ώς τινος πρεσβυτ(έρ)ου της γυναικΟς αύτοϋ nlν κόσμη= 

σιν είς παρακατα-θήκην φυλάσσειν. Καιροίι δΕ Ολίγου περάσαντος, &πέ-θα

νεν tl γυνη εκείνη τοϋ &νδρός) ό Εχων ηΊν κόσμησιν. 'Έμεινε δΕ ό άνi1ρ 

24 αϋτfίς ε1ς ηΊν προίχαν αύτfjς Επίτροπος. Έλ,Ίι:Ον δΕ ό Ciν{}ρωπος πρΟς τΟν 

πρεσβύτερον Εκείνον ζητών n~Jν κόσμησιν τiϊς γυναικΌς αύτοϋ. <Ο δΕ lερεUς 

Εκείνος &νερευνtlσας τψ σκευοφuλακίφ καl μη εύρών τι, λέγει πρΟς αUtόν· 

1 . 2 παοεκατέθεηο d?•ri παρακατέθεντο 2 ώμολόγουν δηλ01ιότι ϋ τε προεστη

κUJς καί δ ύπουργώ1• α{>τι{J παϊς 2-3 εφaσκεν δηλονότι {ό προεστηκως 4 μο'ικοθεν &1•τi 
μηκόθεν =dπΟ μακρυψQ τόπο 5 έπL τ φ κελεύσματι ταυτ' f:'στιν ~ράττουσιΨ ώς ό ϋ.γιος ~κέJ.ευ

οε?• 7-8 11κόνιζεν cοιτ. πβ}., σ.323οτι'χ. 23 ξίφος 1Ίκσνισμένον15-16 δστις καL&πολα
βε:Ον τΟ κλαπf.ν dιτi δστ1ς καΙ. ό.πέλαβε τΟ κλαπέν 

Β'.- 21 δεδωr.UJς &νι{ δ έδωκε f τι'\•0ς &1•τί τt'\'; f'ψεκα τijς lv τf'ί λαλουμέry7 μετ α γενικ1Ίς 

προσώπου συΝάξεως τoii δi.δω (:πβλ. τΟ 1•έον δίδω κάποιου) j πρεσβυτέρου corι·. πρεσ
βύτου παραδlδου?' δ.μφότερα τΟ. χjq:a YC, lHαfOa ό"μως πρόκειται περi :πρεσβυτέρου rfις 

καi 81• στίχ. 24- 25 πρΟς τΟν πρεσ6ί1τερον &1•αγινώσκωμε11, καi έν τοΤς κατωτέρω δΕ δσάκις 
γί1•εται λόγος περί τoii &1'δρ0ς τούτου, δ.:ιrοκαλείται ούτος i•:ιr' &μφοτfρω?• ιC:ιΨ χjφωΨ ίερεUς. 
24 Ελθc;Jν &1ιτi 1ιλθεν, ώς &Ψωτέρω δεδωκΟJς &ντi δέδωκε καi κατωτέρω στίχ. 25ζητών.· 

&ντi έζήτει καi σελ. 323 στίχ.10 καt 12 εχων &,,τι εΙχε 
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«&δελφέ f_μου: Ομολογώ Οrι &λη8&; δέδωκάς μαι nlν κόσμησιv της γυναι

κός σου 1 Π'bϋ δΕ fiν οϋ γινώσκω». ~Έμεινε δε δ Ciν-θρωπος ζητών καl &πει· 
λ&ν, ϊvα προδώση αύτΟν Εν τφ ναψ δημοσί(t. Ό δΕ lερεUς εμεινεν Εν 3 

μεγάλη &flυμίιt καΙ οUκ ιlδει τί ποι1lση. 
'Εν τψ ΠΙJΟαυλίφ δf: Εν ψ fιν δ ίερεύς, fστι ναΟς δύο dγίων μαρτύ-

ρων, ούκ 1\δήλωσε δΕ ή γραφJ1 τίνες είσlν αύωι. 'Έση δΕ καl ό μέγας a. 
Θεόδωρος Εν Εκείνφ τψ ναψ, εlxcbν αϋτΟϋ. Τί ποιεί: ό &ξιόπιστος ίερεVς 
Εκείνος; εμεινε δf: παρακαλών τοVς δύο μάρτυρας f:χείνοι.•ς,· Εν φ Ελειωύρ-

γει ό Ί.ερεύς, ιJ.μα τψ μεγάλφ Θεοδώρφ. Οϊ δΕ &γιοι μάρτι•ρες Εκεϊ:νοι οΙ g 

τρείς ούκ ωκνησαν πρΟς {}ερα.πείαν καl φανέρωσιν τοϋ πράγματος. I >"Εχων φ.285Υ 
' ' ' ' c δΕ ό 'tερεUς διάκοv έν τfl αϋτοϋ ύπηρεσ[q. πονηρον και κακοτροπον και ο 

διάκων εχωv πα:::έρα καl αύτΟν κακόβουλο\'. 'Έπεισε δΕ ό πατi1ρ τΟν διά- 12 

καν, τΟν έαυτοϋ υLόν, δ πως κλέΨη Εν τ ψ σκευοφυλα.χίψ τfιν κόσμησιν Εκεί-
νην της γυναικΌς λα~όντος τοϋ ίrρέως. Τί γο-[iν πράττουν οί &γιοι τρείς 

ούτοι; 'Εφάνησαν δΕ αϋτοί, &ς Εν δικαστηρίφ τινl fχων τΟν κακότρο.πον 15 

διάκον Εκείνον Εκεί, κα-θεζόμενοι καl οί δύο μ~ριυρεςJ ό δΕ &γιος Θεόδω~ 
ρος έστηκι:Ος ήν, εξετάζω~' δΕ τΟν διάκον καl άπειλά"η' αϋτ:Ον καl λέγων· 

όμολόγησον, ε!δεμή γε βασάΥους δριμυτάτοcς υποδείξω σοι. Ό δΕ διάκων 18 

ούκ 11{}ελεν όμολογfίσαι. "Έδω1ων αϋτι$ προ-θεσμίαν ημερών Οκτώ. Ώς σΟν 
ήλflεν 1l όSρα της προ-θεσμίας1 πάλιν Εφάνησαν οί Ciγιοι τρείς οfJτοι Εν τψ 
δικαστηρίφ, οί δύο καaεστηJ<ότες, ό δε στρατιώτης Θεόδωρος έστηχο)ς 1Ίv. 21 

$"Ην δΕ ό Θεόδωρος ι:Οπλισμένος ώς Εν τάξει στρατιώτου λαμπροίi, κρατών 

Εν τfl χειρl αUτοϋ ξίφος 1Ίκονισμένον άσrράπτον, λαμπρόν. Λέγουσι δε οί 
δύο μάρτυρες εκείνοι· «όμολόγησον, μtl κακώς &ποflάν"!)ς». ~ο δε διάκων 24_ 

ουκ ll-θελεν όμολογησαι. 'Α γα ν ακτών δΕ δ Θεόδωρος κατ& τού διάκου, 

{}έλων χόψαι τ;ηv κεφαλfιν αύτοίΙ. Οί δΕ δύο μάρτυρες Εμειναν παρακα .. 

λοϋντες τΟν &γιον Θεόδωρον, j λέγον τες· « μ1Ί &δελφέ μου Θtόδωρει μη φ.28Gr 

οϋrως άγα'ι•ακτ:f1ς 1 φανερώσαι flέλει τι\ πράγμα. 
Ώς oliν είδαν δτι οϋκ Ομολογεί, πλήττει αUτΟν ό Θεόδωρος Εν τfi 

πλευρq: αϋτού μετ& τοϋ ξίφους. 'Έξυπνος δΕ γεγονcDς δ διάκων Ίlρξατο 3σ 

&ναχράζων φωνdς Ο σης δυνάμεως εΙχεν Ηγων· « βοηfl1lσατέ μοι, φέρετέ 

3 δημοσlq. con. δημοσίι~} χ,/φω•· ι Ο σφάλμ.α lξηγ;JτέοJ' πα~αιοηαφικώ,~, τd ω εVκό}.ως 
ι~{ψαται n1 ουγχιοθιΊ :πρΟς τΟ α 1 Ο fχων τ9οπικ_η μετ ο χ η π~J.. το .?'εω~εροJ'_ εχοντας_10 -1,2 
'τΟJ•) διάΚΟ'\' καL 11 -12 (καi άλJ.αχοiι) ο διακων ;tατωτερω δε στιχ. 2;J ου1•ω•τωμεν τψ' 
~·εηκι}J' το"L• διάκου κe::i σελ. Β24 στiχ. 8 το~ δ:α;-όνουι. 1r?ι .5γι:αV-D~ yίν,εγ,αι χριjσις 
τώJ• κί.ι'σεωJ' ό διάκος -τoiJ διάκου ~τον διω:ον _ο_ διακων 1 κα~ ο ~~ακονος, :
τοίί διακόνου - τΟν διάκον 18 ύποδειζω cωτ. υποδειΊ;/;.ι χ/ιpω•· το οφαι.μα και, εν
ταϋθα εξηγητέΟJ' :r;αJ.αιογρ~ψικCJς ;0 Ο? δη}.?J'ότt ~συγχ.ίσ?η ':ιrρο,ς το αι_ 2J ~α:θεστηκ~τ,ε~ 
&}·τl καθήμενο ι η καθεζομενοι ως ανωτερω στ:ι~. 16 α;ιοκατεατησε δ,ηfΙ~J• τ?, καΊ9εοτη~ος 
:ιrβ?.. τύ ι·εrhτε@οι· κο.θιστικij ζω1l 28. ψω•ερωσα~ θε?.,ει, οημ~:ωτεα η ,μει.~.οvσα δια{) ε: 
οις τής ;ιεριφράσεως :ιrλβ. καίτΟ σημερινω• _ιδιωμ~τικον J'? π:αη, θελει =θα παη 80 μετα 
τοίί "ξ[φους κατά φεvδιΊ &ποκατάστασι1' του δημωδους με το ξιφος 



324 Α. Σι γάλα -<Η διασκευή τών θαuμάt"ων τού άγ. Θεοδό)ρου. 

μοι Εν τψ ναQ\ Οτι ού δύγαμαι τΟ:ς βαπάνους». 'Έξυπνοι δΕ γεγονότες οί 

γείτονες ηλι1οy πρΟς αύτόν· λέyουσιν αύτψ· «tί 8χεις; τί οϋτως όδυνάσαι ;_ 

co δΕ Εκείνος Sμεινε κράζων καt λέγων- «άν{}ρωποι, διd τΟν Θεόν, βαστάσα .. 

3 τέ μοι καl φέρετέ μοι Ev τψ ναψ, ίνα Ομολογήσω πράγμα παράδοξον τών 

άγίων, Οπως κουφιστώ τfjς Οδύνης». Βαστάσαντες δΕ οί Ciν3ρωποι τΟν διά

κον, ίiεσαν έν τ ψ ναψ. ~Ως ofJν fρριψαν αύτΟν είς τοUς πόδας τών άγίων, 

6 1)ρξατο κράζων καi όμολογών πάσαν την άλή6ειαν, Οτι «Εγώ είμι ό Cίftλιος 

ό κλέψας Sν τψ σκευοφυλακίφ την κόσμησιv· Εκείνην». Συνα6ροισ{}έντος 

δΕ πλfι{}ος λαοϋ t}κουσαν Εκ τοϋ διακόνου την Εξέτασιν πdσαν τών δύο 

~ μαρτύρων και τοϋ μεγάλου Θεοδώρου και εδόξασαν τον Θεον καl τσuς 
άγίους μάρτυρας. 

co δΕ ίερεUς Εκείνος ούχ ην έv τψ 'iερψ· ήν δΕ κρυπεόμενο; περl την 

φ.286vκόσμησιν τflς γυναικός. CΩς ο-δν ηκουσεν j Οτι εδρέ3η, δραμΟΟν ήλθε σπου

δαίως Εν τψ ναψ καl έδόξασε τόν Θεόν καi τΟν μέγα μάρτυν Θεόδωρον 

καi τοUς αύτοϋ δύο μάρτυρας. eo δΕ διάκων fχων τΟν πόνον πολiιν καftω-

15 μολόγει πώς καl τίνα τρόπον Εκλεψεν αύτ& καi είς tόΥδε τόν τόπον κείtαι 

αύτά. Σπλαγχνισδέντες δΕ οί άγιοι Εκούφισαν αύtοϋ τοiις πόνους. eo δε 
'iερεUς έκείνος λαβΟΟν η)ν κόσμησιν Εκείνην της γιιναικΟς fδωκε τψ άν6ρώ

ιs πcρ καl άπήει χαίρων καi άγαλλόμενος, δοξάζωv τΟν ΘεΟν καl τΟν αύτοϋ-

YC 

μεγαλομάρtυρα Θεόδωρο ν. 
Γ'. 

Μηναίον 

Καi ζημίας φανέρωσιν ποιείς tοίς συλλη{}είσιν &Ιiληtά. 

IJe Lagaψιle σ. 133 
Τοuς έντiις (δηλ. φό>ρας) 

VCD 5. 

Δ' 

δήλους t13ησιν. 

Θαύμα πέμπτον 

Α' 

y Περ(, τοV κλέψαντος τΟ πολυκά11δηλον r?j πρΟJιοίq. τοϋ άγίου. 

φ.llSι· οιΕτερός τις δ.νf]ρ Εν πολλii πτωχείQ περιπεσων καl δανείσμασιν -δπο~ 
Έγκ., "δ ~ • c • "' 

68 κειμενος καi εκ τών εαυtοϋ ανειστών απαραιτητον υπομενων απαιτησιν 

14 χουφιστώ έ'χει καί αVτό τοiίτο rό zlφotι 15 τροπο zlφωι 

Θαύμα πέμπτον.- ΤΟ θαίίμα τοVτο [,ιεκα iJjς φΟορQ.ς τοϋ φι)λJ.ου 105bi.s μας 

~αρεδόθη εlς τΟ μέσον ύ,-ιό τοV C μόιιον l.ιι μέρει, έπομέι,ως l.ιιταίJ{}α θ?ι.. &,.αγράφωι•ται α[ 

::ιαρα))αγαl μ0t'Ο1' τoii l.πl τoi.i διασωDέντος τμήματος κειμέι-·ου. 

22 Δ' ν θαίίμα δ C 28 περl-άγίου V περl τοϋ πτωχοϋ τοϊί παρακαλοϋνως 
τΟν &γιον επaρ(αι) πολ(υκάνδηΧον) C 24 α,"Ι)ρ on1. C 25 έαυtαϊί Υ αύτ-οϋ C 
6 ύπομένων c ύπομένειν ν 

1 
Λ. ~Ίyάλα- 'Η δωσχευη τών θαυμάτων του άγ. Θεοδu\ρου. 325. 

κατέφ'?γεν είς τΟν ναΌν τοϋ άγίου μάρτυρος Θεοδώρου καl πr ρακαλεί αUτΟν 

λέγωνr «μάρτυς τοϋ Χριστοϋ Θεόδωρε, Clφες μοι, ίνα έχ τών κρε / μσμέ-φ.118v 
' νων έν\. τψ ναψ σου :τολυκανδήλων κλέψω καl λάθω και την αύτοϋ τιμ1]ν 3 

είς (έμ)πορίrιν ποιήσασ~αι, δι' ού Οφείλω καl τοίς δανεισταίς &ποδοίί

ναι τΟ χρέος, καl την έαυτοϋ πενίαν παραμυ-θήσασ&αι ύπισχνούμενος καl 

τΟ κλαπΕν άποδοϋναι είς τΟ διπλάσιον». Καl τοϋτο εϋξάμενος τολμtlσας 6 

&πεσύλησεν τΟ πολυκάνδηλον λαθών πάντας. Kal τfι συνεργείq; και αντι

λήψει τοϋ μάρτυρος, έν όλίγφ καιρψ τι1 περl την έμπορίαν αύτοίί εϋο

δείται μεγάλως· καl άναστρέψας παραγίνεται είς τΟν να Ον τοϋ άγίου μάρ- 9 

τυρος την κλοπftν πάσιν έξαγγέλλfΟV κal τfιν πρΟς αύτΟν γενομένην συμ

πα{Ηαν καl κατευόδωσιν τοϋ άγίου μάρτυρος, &πέδωκε δΕ εύχαρίστως εν 

τψ διπλψ καl τΟ πολυκάνδηλον παρ" αύτοϋ τψ άγίφ. 

Β' 
D 

• Ανιtρωπός τις πένης χρεωστεί τινος πολu πλήιtος χρέους. Μη i!χων φ.283r 

δΕ πληρώσαι τΟ χρέος, fιλ3ε πρΟς τΟν &γιον Θεόδωρον καl στΟ ς fμπρο · 

σΗεν τfiς είκόνος παρεκάλει τΟν άγιον περl τfjς πενίας αύtοϋ. Ώς οtίν έδέ- 15 

ετο τοίi άγίου, {}εωρεί Εμπροσ&εν της είκόνος, δτι έκρέ / μοντο σκεύη &ρ-φ.283ν 

γυρα κ α l χρυσία πολύτιμα καt λέγει ό πτωχΌς έκείνος τοϋ άγίου· ~&γιε 
τοϋ Θεοϋ, αίtό'J σε Ενα έκ τών σκευών τών αύτό6ι, Οπως πουλ1lσω καΙ. 18 

&ποδοϋναι τΟ χρέος καl μετd τΟ δοϋναι τΟ χρέος μου, Επιστρέψω πάλιν 

ετερον &ντ~ αύτοϋ καl τΟ πλέον)). 'Ώς ούν Εκλαιεν ό πtωχΟς και έδέετο 

μετ& δακρύωνJ σπλαγχνισδεlς ό άγιας καi νεύει έκ τών όφδαλμών αύτοϋ 21 

τοϋ λαβείν αύτΟ τb σχεϋος. Περιχαρης γενόμενος ό Cίνδρωπος, fλαβεν αύτΟ 
καi πωλήσας αϋτΟ καl τΟ χρέος &ποδιδοiις καl τα περισσεύοντα αύτψ μετα~ 

χειρισάμενος είς πραγματείας τρόπcρ. 

1 καταφεύγει C J ναΟν τοϋ άγίου μάρτυρος Θεοδ{&ρουV ϋ.γιον μ(άρτυρα) Ο 
2 λέγων Oll1. c I μάρτυς -- μοι 0111. (δ'χι έ'-ι-εκα της φΠορfiς) c I 'ίνα ν 

ωστε c 2- 8 κρεμαμέ'νων add. αύτοiί c 3 σου οιη. c / κλέψω καί λό.θω ν 
παραχωρησαι (κλέ)'ψαι καί λαθεΤ\' C 4 έμπορίαν corr. εiς πορείαν νC πρβ. 8 
ε·t·{}α c γράφει έμπορείαν Ι έμποι1Ίσασθαι c 5 αUτου c Ι υποσχόμενος c 6 είς 

τΟ οιn. C 7 λαθόη· Υ και λανθάνει C 7 Μ 8 καί εiντιλ'Ιlψει on1. C 8 έμπο· 

ρ ίαν Ο πορείαν Υ 8 · 9 εlιοδείται μεyάλως Υ εύόδου μεγάλου καί ούσίcι.ς c_; 
9 ιiναστρέψας add. δέ εUθέως Ο / ΠΟ.Qαγί'\•ετ:αι- μάρτυρος Υ πρΌς τόν ναόν τοϋ 

άγίου παρεγένετο C 1 Ο την acld. τε C j :ιτΠσαν C 11 εύχαριστcUν C 
12 καl τό- τφ άγίφ Υ τό κλαπέν παρ' σύτοi} πολυκάνδηλον C 

Β'.- 13 χρεωστεί τινΟζ &1ιτi χρεωστεΤ τινt (;]ς καi δ.11ωτέρω σελ. 322 στίχ. 21 τινός 
δεδωκcΟς 8 πουλ1lσω Εχει χαί. τΟ zlφωι πβl .. fiμως χατωτέρω στ! χ. 23 πωλήσας 20 καL 
τΟ πλέον κατiι. λέξι1ι «μέ τΟ παρά πά?'ω~ 24 τρόrrφ ά11τί τρόπον 
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Καl τοσούτον fjv η εUλοyία τσίί &yίou, Οcι ύπερέβη[ν] τiϊς τοU 'Ελισ
σαίου εύλογία;. Καl π.:ί); Ύμον ή εύλογία τοϋ Έλtσσαίοu Ciκou σον : Μαί 

3 γuνη χήρα είσελ&οUσα είς τΟν Ciyωv χαl λέγει αUτψ· «ό δοϋλος σου &v1Ίa 
μου έτελεύτησε καl Εχρεώστει χρέος ίκανόv, τώρα δε fiλβασιν οί δανεισταl 
Εκείνου καl λαμβcίνουσι τοUς δύο μου υίοU; είς δούλους άντl τοϋ χρέους 
" ' Λ' δ' ' ' G εχεινου». εγει ε ο Ελισσαίος «τί ποο]σω σοι; τί Εχεις Εν τψ οΥκφ 

σου;» Λέγει ιl γυνή· «οUκ Εχω Ev τφ ο'ίκcρ μου, εί μη άγγείον Ελαίου εν. 
φ.284rΕν Φ άλείψομαι». / Λέγει δε αί'ιτfi· «Ο:πελ&ε είς τοUς γείτονάς σου καi 

9 α'ίτησε άγγεία χεvα καi Επαρε τοUς δύο u'Lούς σου καl ε'ίσελ&ε είς τΟν οί
κον σου καl άπόχλεισον τi}ν -Βύραν σου καl λάβε τΟ άγγείον τοϋ Ελαίου 

καl Εκχεε εϊς τα &γγεία ταϋτα καl αUτΟ oU κενωfttlσεται, εως διου πληρω-
12 ftώσιν Ολα άγγεία». Καl έποίησεν ή γυνη Εκείνη καi!ΟJς είπεν" ό &γιοc:. 

Καl άποκλείσασα την &ύραv αίιrfjς μεrα rώv δύο τέκνων αύrfjς καl Εκ. 
χέασα τΟ ελαιον εϊς τα άγγεία χαl ίδοV πλ1lρη άπαντα· καl "t0 Ελαιοv 

15 έξέλιπε πάραυτα καl άπεχατ:εστάθη κενόν. 'ΑπελΗοϋσα δΕ ή γυνή, είπe 
τψ Έλισσαίφ ταϋτα. Καl είπεν αύtίi έκεϊνος «πορεύου καl πώλησαν 
τΟ Ελαιος καl άπόδος τΟ χρέος». Καl Οταν έπληρώθη τΟ χρέος, τότε έλατ-

18 τώ{}η τΟ ελαιον. 
"Η δΕ τοϋ άγίου Θεοδώ ~ ~λ ' ~ ' ι:ι "Α ρου η ευ ογια, ου γεγοvεv ουτως. λλδ: ό 

Ciνflρωπος έχείνος όποϋ έπfjρεv τΟ σκεϋος τ:οϋ άγίου Θεοδf.δρου καl έπώ-

21 λησεν, τοσοUτον έπλούτ:ισεν, δτι ύπερέβη[v] τfjς είιλογίας τοϋ 'Ελισσαίου 
καl έγέvετο ύπέρπλουτος μέχρι τfjς τελευτής αύτοϋ. Είσελ-3c0ν δΕ Ο Cf.ν

{}ρωπος, έ'φερε τΟ σκεUος τοϋ &γίου, ετερον μείζον, καl έξηγήσατο τοίς 

φ.284ΥΠάσιν τΟ 8αίίμα τοϋ άyίου. Καl άπαντες dκούσαvτες έδόξασαν Ι τΟν ΘεΟν 

>.αl τον αύωϋ μεγαλομάρτυρα[ ν] Θεόδωρσν. 

Γ' 

Πεδιιi.σιμος σ. 23,22·23 

ΤΟ περl τσUς πέvητας αUωίς σuμπαθΕς καl πλούτου ποριστικόν. 

Δ' 

Μηναίον 

Πενομένους πλουτίζεις. 

2 κέξ. πβλ 'Εγκ 681.rJ appar. critic. πβ~ .. 3 ΒU.σιλ. 17, 16) 
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Yc:RYL 6 Θαύμα εκων 

Α' 

YC ΙΙερl ηjς πρασενεχθείσης μαχαίρας. Υ 

Μάχαιράν τις περικαλλfj καl χρuσομέvην τφ &γίφ προσήνεγκε καlφ.118Υ 

ταιJτην Ενδον τών καγκέλλων τών λειψάνων dπέθ-ετ:ο. Παίς δέ τις ταύτην Έγκ. 

δεωρ>]σας πρσσijλ/1εv κακστρόπφ βσυλίi λαβείν ταύτην βσυλόμενσς. Κα\ 69 

έκτείνας nlv χείρα έπελriβετ:ο ταύτης. Ώς δΕ ήλίtεν Εκβαλείν καl σuστ:είλαι 6 

την -χείρα~ συνεκλείοντ:ο τα κιίγκελλα είς τας χεϊρ·ας αϋrοϋ καΙ άπέσφι)ιγον 

αϋrόν καt άπεκράτουν. Ή νίκα δΕ &πέλυεν τfιν μάχαιραν καl τd κάγκελλα 

1ϊνοίγονrο. Παρεχάλει ο-δν περl τούτου τΟν &γιον, &στε λαβείν αύτ?jν 9 

ταϋτα λέγων- «Ciγιε τοϋ Θεοϋ, σU ού χριlζεις αύτήν· ούδΕ γU.ρ Ορνεις 

έσ8ίεις, οUδ" 'άλλο τι». Καl ήνίχα πάλιν fί8ελεν έπάραι αύτήν, όμοίως 

έ Ι κρατεί: το 1l χεlρ αiJroU, Εως ού άπέλυεν αύτήν. Καl τότε μΕν oU παρε-φ.119r 

χωρ1li:tη. Μετα δΕ ταίίτα επιφαίνεται ό &γιος τψ προσμοναρίφ τοϋ άγίου 

καl τΟν παίδα κατεμήνυσεν αUrψ, λέγων πρΟς αύτόν· « προσκαλι-:σάμενος τΟν 

παί:δα, τΟν πόίtον, δv Εχει, πλήρωσαν καl δΟς αϋτφ nlν μάχαιραν». eιΟπερ 15 

καl έποίησεν, την τοϋ μάρτυρος κέλευσιν έκπληρώσας. 

Β' 

R 
Μάχαιράν τις περικαλλη καί κεχρυσωμένην προσέφερεν τψ άγίφ. Παί:ςφ.14Lν 

δΕ παρατυχc1ν και -θεωρ1lσας κειμένηv αύη)ν ΕντΟς τών -θ-υσιαστηρίων 

1 Οαi:iμα Ε' C Ε' γ 2 περi τfΊς-μ'tχαίρας C περί τfις μαχαίρας τfις κεχρu

σωμένης της Jtροσελθούοης τοίi άγίου V 3 περικαλλ'Ι)ν C I καΙ. χρυσωμένη'\' έ'\' χρυ

σίω C Ι τ& άγίω προσ1\νεγκε tι·ansp. C 4 Sνδον τ&ν καγκέλλων V έλθiον των 
καγκέλλων Sσω C Ι τ&ν λειψάνων V έ·ν τψ λειψάνcρ C I .&.πέ-θετο C &.ντέ· 

Οετο ν 5 προσϊ]λΟεν C προσηλωΟέν V I κακοτρόπω 6ουλη V κακ& τρόπω C 
5 βουλόμενος ωn. c 5·- 6 καl-ταύτης ωη. c 6 ώς δέ v και ως c 1 έκβαλειν c 
έκβύ.λαι ν / συστε'iλαι 0111. Ο f.ψταffJα φαί11εται δ'"!ι τΟ συστείλαι δέ1' περιείχετο εlς; τΟ 

δ)ιτίβολοJ' l. προσειέfJη δέ ·Επ;Ο τοV V, χατ' dναλογίαν δέ τούτου μετέβαί.ε 

καi τΟ έκβαλεϊν εlς; 8κβάλαι συνεκλείοντο ν σuνέσφιγγuν c I είς τας 

χε.ϊρας cnJτ.oϋ ν καl δ:πέσφιγγον τα κάγκελα c 8 άπέλυσεν c 9 &νοί

γοντο C / περL τούτου τΟν &γιον transp. Ο I αiΗ;ήν ταϋτα V ταύτφ• ΙτοιαίJτα C 
1 ο ϋ.γιε -- αUτην v δ τι τάχα αUτΟς ου χρΊlζει αUτοϋ c I οUδε 1 ν σUτε c 
11 Εσθίεις ,Υ θύεις c I Ο{Ιδ' 6.λλο τι 0111. c I πάλιν ηθελεν επ&:ραι ν 1)λθεν 

πάλιν του &ραι C f Ομοίως add. πάλιν C 12 οίί om. C I &πέλυσεν Ο 13 μετΟ: 

ταυτα δε c 1 φαίνεται c Ι ό &γιος - &γίοu ν ό μάρτuς τrfι ίερετ του vαου ο 
.9 λέγων πρΟς α:ι'ιτΟν Υ καl Εκέλευσε\' Οτι C 14 -15 προσκαλ. -~ παϊδα Υ τ,Jί:Ιtον 
προσκαλεσάμε'\'Οζ c 15 τήν add. τοιαύτην c 16 εποίησεν ν έγένετο ο I η) ν 
- έκπληρώσας οnι. C 

Β'.-εντΟς cοιτ. ενΟς χ/φον 
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έρασfJε1ς αύτής άκάκφ τρόπφ προσi)λ6εν λαβείν αύτήν. co δS &γιος ffiς 

πατljρ φιλόστοργος προσέπαιξε τiρ παιδί. Συγχωρήσαντος γ!Jρ &πrλ!tείΨ 

3 τψ παιδί τοϋ καγκέλλου μετ& τοίί ποttουμένουι εΜΗις δεσμός έγένετο της-. 

χειρΟς τοϋ παιδός. ΓνοUς δΕ ό παίς ηΊν α'ίτίαν καl στραφείς, άπέ8ετο την

μάχαιραν έν φ τόπφ Εκειτο καl πάραυτα ή χεlρ αVτοίί &πελύ8η. Τοίί παι-

6 δΟς ο-δv πολλάκις τοίίτο ~cα8όντος καl μη συγχωροϋντος τοϋ dγίου, τόν 

παίδα έπιτυχείν τοίί πο8-ουμένου, fiρξατο παρακαλεί ν τόν &γιον ό παίς χαρί

σαι αίιτιρ λέγων οϋτως· «Clγιε τοϋ 8εοϋ, τί -Βέλεις την μάχαιραν ; μη Ορνιν-

9 σφάξαι; μη πρόβατον; Καί πολλ& είπών, κλαίων άπήλθεν λυπούμενος •. 

Είτα ό &γιος έπιφανεiς τiρ ίερεr εlπεν· «τΟν πρΟ μιί(ροϋ παίδα έξεΗΜντα 

φ.l42rtoύ ναοϋ προσκαλεσάμενος, δv εχει πό3ον έχπλήρωσον». Είπεν καi τό I Ονομα. 
12 καl τΟν τόπον καl Οσttς ε"ίη. Καl ό ίερεUς τοίίτον εύρηκώς, τfιν κέλευσιν-

tού άγίου πεπλ1lρωσεν. 

BQOL Γ' 

<Έτερογ θαϋμα τΟ <ι στρατιώτας παιδεύεις n'jς άρπαγ1"jς 

δ.πέχεσθαι». 

Β 
φ. 73v Στρατιώτης τις €χων μεγάλην πίστιν είς τΟν μεγαλομάρτι1ρα Θεόδωρον-

Εμελλε πορευέΗiναι είς πόλεμον καl προσκυνήσας αύτΟν έπ~ρεύ{}η. Καl ύπο-
18 στρέψας ΕΚ τοu πολέμου μετ& ,.(κης μεγάλης Ιπορεύ8η πάλιν προσκυνijσαι . ' ' αυτον και έκβα/.ΟJν τΟ σπα8ίον αϋτού fχαρίσατο αύτΟ 

έν τft λάρνακι, Εν-θα τΟ τίμιον αύτοίί σώμα έτέflη, πάνυ 

21 ftων καΙ χρυσίου ίκανοϋ καί ίιπέστρεψε μετ' εύχαριστίας. 

είς την έκκλησίαΨ 

άκριβΟν μετ& Jιί. 

'Έτερός τις στρατώτης έπορεύ3η καl αVτΟς προσκυνΥjσαι τοϋ άγίου τΟν 

φ. 74',λείψανοv διii το περιβόητον ε!ναι τον δγιον εν 1 πaσι καt βλέψας το· 

24 σπα{} ίον τΟ ώραιότατον έχείνο τΟ κεκοσμημένον, έτρώflη διd τοϋ Ερω · 

τος τiiς άγάπης τοϋ έπdραι αVτό, λέγων έν τfi αVτοίί διανοί~ «τσϋτο χρεία. 

τοϋ &γίου οϋδεμία ύπάρχει, μάλλον Εγι1 στρατιώτης ων πρέπει βαστάζω" 

14 post τΟ add. λέγον έ\' τ& τροπαρίω τοi) δ.γίοu, τοlις L 17 αύτΟν Υ τΟν· 
&γιον L I ΕπορεύΟη Υ άπηλθεν L 19 post αύτσυ add. κεκοσμημένον πάνυ μετα 
χρυσίου καί λίθων πολυτελΟΟν L I olnO 0111. Ο 20 λάρνακι add. τοϋ &yίου 

L / Ετέθη Ο έτί'Ο-η BQ κείται L ~Ο· 21 πάνυ- ίκανου οηι. L (πβλ, &μέσ ως rlvωτέρω" 

appar. critic. στiχ. 19) 22 ετερος add. δε L I τοiί άγίου τΟ λείψανο\' transp. 
Q 28 Εν BOL Επl Q I βλέψας Υ Οεωρήσας L 24 τΟ ώραιότ;. -κεκοσμημ. 

BQO εκείνο τΟ ώραιότατον, κεκοσμημένον L 24-25 δια τοϋ Ερωτος Υ τω iiρωτι 

L 25 Ο.γάπης add. αυτού καl11θέλησεν L I τοϋ οιη. L I επαραι BOL λαβείν Q I 
αύτοiί 0111. L 26 βαστάζων άΝt βαστάζειν βαστάζων Ο βαστάζω Β antea βα
στάζων, postea cωτ. βαστάζειν Q βαστάζειν L 

Α. ~ιγάλα -'Η διασκευ1Ί τώ·ν θαυμάτων τοίJ άγ. Θεοδώρου. 32(! 

αVτΟ δι' ε:ϋλογίαν καl βοή{}ειαν τών πολέμων». Ταϋτα λογιζόμενος ό στρα
τιώτης, λq_βι:Ον τΟ σπα3ίον έκ τοϋ μνήματος τοU άγίου 1 ζώννυται αύτΟ και 
προσχην>]σ"ς &nι]ει χαίρων. 'Εξερχόμενος δε τijς εκκλησίας ετύφλωσεν αύ- 3· 
τΟν ό &γιος καl ούκ είδε ποϋ πορεύεται ό στρατιώτης. λ1εταν011σας σΩν 
ύπέστρεψε πάλιν τΟ σπafiίov είς τΟ μνημα τοϋ dγίοu καl εϋ8έωζ άνέβλε~ 
ψεν. 'lδΟΟν δΕ: πάλιν τΟ κάλλο; αίιtοϋ έδόκει δτι ή τύφλωσις Εκείνη ούκ 6 

'λ λ β , - , ζ , κ , ') s' Ι "4 έγεγό\·ει ύπΟ τοϋ άγίου, πα ι ν α μ ανει του το και ωννυται. α ι ε 1ι ων φ. ι ν-· 

πάλιν τοίί Εξελ\}είν τοϋ ναοU fμεινε τι·φλός. ~EλficOν δΕ: ό ίερε-lις ό προσε
δρεύισν riJ Εκκλησίςι τοϋ άγίου καl LδcΟν τΟν στρατιώτην τυφλόν, 1]ρξατο 9 

έπερωτa:v αUτόν· ηί τΟ συμβάν σοι~; "Ήρξατο οίιν λέγειν κατδ. λεπτόν 
την αίτίαν. Παρακαλέσας ούν τΟν ίερέα τοU ποιfjσαι παράκλησιν πρΟς τΟν 
&γιον τοϋ συμπα{}fjσαι αύτψ, έπιδοUς Οπισ8εν είς τΟν άγιον καl τΟ σπα\} ίον 12 

αϋτοϋ καl τό τοϋ άγίου καl ύπέρπυρα έκατόν μόνον ϊνα άναβλέΨη καί λαβctlv 
ό ίερεUς Ελαιον έκ τfiς κανδήλας τοϋ άγίου ηλειψε τοUς όφθαλμοUς τοϋ στρα
τηλάτου καt άπfjλ3ε βλέπων~ δοξάζων τΟν ΘεΟν καl τΟν αύτοϋ 8εράποντα 15, 

μεγαλομάρτυρrι Θεόδωρον. 

Δ' 

Στουδίτης στρ. ι β' σ. 365 

Τερπνην μάχαιραν εύρε κειμένην I κα'i ποflήσαν παιδίον αϋτtlν, ώς 
είδεν, I εtτα εVfJUς j έξηράν-Βη την χείρα~ καl &μηχανών I έβόα πρός σε· 
(Ο μάρτυς, Ι παιδικfiς πάλαι fιρα την μάχαιραν! I ώς δΕ πατf]ρ φιλόπαις 
αύτψ Ι άπέδωκας διόλου τΟ ~ίδιον, Ι πρεβεύων μη παύση ύπερ πάντων 

ήμών. 
Ε' 

Μηvαίοv 

Νηπίοις χαρίζυ συμπα!tώς τiJ αίτήματα. 

2 τοϋ πολέμου L 1 - 2 ταϋτα-σι:ραωίηης ο ω. L 2 λα600ν add 
καl L του μ"<'ήμαιος Υ τijς λάρνακος L 3 χαίρειν L 4 πορευθfιναι L, 
5 εtς τΟ μνήμα Υ εiς ηlν λάρνα(κσ) L Ι αγιου add. αύτοϋ L 6 τό 
κάλλος αUτοϋ Υ καλλωπισμέ,•ον Ι__, f εκείνη οιη. L 7 ύπΟ Υ Εκ L / πάλιν 
- τοϋτο Υ καt πάλιν λα6()}ν τοϋτο L j εΙ.θWν πάλιν tΓallSl)· L 8 τοU 1 οιη 
L Ι ante τοίι'.J add. Εκ Q 9 τη Εκκλησία έν τ{δ ναώ L 10 αύτΟν Υ αlιτώ 
L Ι τί τΟ συμβCιν (συμβά 130) σοι Υ τΟ συμβάν L 10 ante fιρξατο add. δ δε 
στρατιόηης Q J11ρξατ;ο - λεπ-ι:Ον Υ καl dιηγ{ισατο καtαλεπτ&ς L 12 τοϊί σuμπα· 
θ η σαι Υ Οπως συμπαθήσιι L / ΟπισΟεν- άyίου Υ αUτιΟ καl τΟ σπ11θίον του 
άγίου L Οπισ{}ε, καrιΙ φευδιϊ dποκαιάστασιν τοV πίσω 13 τΟ 0111. Ο I ante et 
post μόνον add. 'ίνα Β 14 δ ίερεύς οιη. BQ 14 ·15 στρατιώτου Ι~ 1-5 καΙ 
ό.πfιλΟε βλέ:ιιων Υ καt εύθUς Ε6λεψε καt άπηλθε χαίρων L 

18. 



ΥΟ 

Υ 

330 Α. Σιyάί.α- 'Η διασκευη τών θαυμιί.τω;· τοί:ο άγ. Θεοδώρου. 

Πεδιάσιμος σ. 23, 25 _ 26 
ΤΟ:ς πρΟς σrραηώτας Εφ' ψ μη άρπάζειν παιδείας. 

Ζ' 

De Lagaι•<le σ 1 .33, 17 

Στρατιώτης 

τούι:ου δεόντος 

άρπάζει· τΟ γόρ γένος τοιοίiτον και τΟ άνόμημα. ~Y:rrO 

νου8ετείτάι καl σωφροΙ·ίζεται. 

Η' 

Μηναιοv (κατd η)ν παραλλαγι)γ τσV -ΨευδοJ'υααρίου) 
Καl στρατιώτας πα~δεύεις τfjς άρπαγfjς άΊΙέχεσΒαι. 

Θ' 
Κώδ. 'Άνδρου 40 

Καl στρατιώτας έπαίδευσε να προσέχουν η~ &π Ο ηlv &ρπαγ1lν. 

7 Θαύμα ί!βδομον 

Α' 

Περi τοϋ χρυσίου τΟ δοθf.J' εlς φύλαξι1ι καl iί.ρ?Jηααμέγου αύτό. , φ.11;)ι 
Ί•:γγ.:. 

70 Tfjς ετησίου μν1iμης τοϋ μάρτυρος έπιτελουμένης, χρυσίον τις τινt τών 
Εν τfi πανηγιJρει κι:χταπιστεύσας π.αρέΟετο. 'Εκείνου δΕ μεταβλη{}έντος είς 

9 Ciρνησιν, δ τούτο τΟ χρυσίον παραθέμενος μετCι δακρύων πρΟς τΟν μάρ
τυρα Καrέφυγεν. Φαίνεται. ούν tυ.ϋτα κατ' Οναρ δ δγιος' ],έγων- «παϋσαι 

τών όδυρμών καl Εγώ σοι τΟ Επιζητούμενον παρέχω». Εύ8έως ούv ό άρνη· 
12 σάμεvος fjλθεν Ελαυνόμενος τρέχων καl μέσον τοϋ Εκείσε Ονrος ναοίί ωσπερ 

, ' ' ~απο τινων ύψούμενος Εν τ<$ άέρι &πεκρεμάσθη, ώς Εκ ηνων μαστίγων 
&ναγκαζόμενος και όμολογώv την &λή-θειαν καl λέγων είναι άκέραιον την 

ς' Υ θαϋμα ς' C 6 περL τοϋ χρυσίου τΟ δοΟΕν ε!ς φύλαξιν καt &ρνησ;
μέ'\•ου ~ύτΟ Υ.,. :ερ~ τοϋ, δαιμο\:ισθέντο~ κα,τό: .. ταt-τοu Ο 7 της-Επιτελουμένης y 
τελουμενης συν της ετησιου μνημης του μαρτυρος ο I των Oll1. ν 9 ό-παοα-
θ' ,, •• θ' -εμενος \ ο αποστερη εις ...... (vacat) Ο Ι μετiι. δακρύων 0111. Ο 10 τσύτα 
- λ~γων ν αύται ό., &γιος ...•.. λέγων c 11 ζητούμενον c 1 παρ έξω c 11 -12 εξαρ
vησαμενσς c 12 ηλθεν OIU. c I μέσον ν εν μέσω c I Οντος ναοϋ γ δ.ναριθμήτου 
λαοϋ C 12 -13 ΟΟσπερ - δ.έρει V δ.π' αύτοϋ τοϋ 6.έρος εtς ύψος C 13 τινων c 
tt'\'Oς ν 14 έξομολογά}'V c I είναι-παραθΙ}κην v η)ν παραθ. εϊναι &κέραιον u 
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παραθήκην, 

·&:vεσιν αύτώ ,_ . 
• 11ν ε&ηκάς μοι' καl πάντας ~ παρεκάλει, ωστε τών βασάνων 

αίτήuασ&αι. Άπο:λαβόντος ofiv τοϋ &τrnστερη-θέντος τΟ χρυR 3 

σίον, εύ-θέcq_ς καl τψ βασανιζσμένφ ή παϋσις τώ\' &λγηδόνων Εγένετο. 'Ο 

δΕ λαβcΟν τΟ χρυσίον Επορεύ&η έν τφ αύτοϋ ο'ίκφ αίνών καl εUλογών 

τΟν Θεόν, τΟν μεγαλύναηα τΟν εαυτοϋ -θεράποντα. 

Β' 
R 

Τελουμένης οlίν αUtψ τi'jς ·ετησίου μν1ίμης~ χρυσίον τις τών έν τfι <r·142ι· 
πανηγύρει τινl καταπιστεύσας παρέ&ετο. Τραπέντος δΕ τοϋ λαβόντος είς 

·Clρνησιν, μετιi δακρύων εLς τΟν τοίi αύτοϋ ναΟν προσέδραμεν, παρακαλών 

ό &ποστερη-θείς. Καl ό άγιος Επικαλυφflεlς τψ άν8ρώπcρ Εφη · «παί:iσαι 9 

ούν τών όδυρμώv, κάγι:Ο τών έπιζητουμένων σοι την -θεραπείαν ποοlσω. 

Μετα ταί.iτα ο~πω τρείς fιμέραι παρi'jλ&ον καl ό έξαρνι1σάμενος ηλ&εν 
τρέχων αύτσμάτως είς τΟν ναόν, καl μέσον τοϋ λαοϋ εΊς τΟν άέρα έξήρτητο 12 

καl πάντας ίχέτευε συνεξαιτfjσαι τών βασάνων τfιν Εκδοσιν, όμολογών με. 

γάλη τfί φωνfί, ιlκέραων μένει ν τf]v παρακατα-θήκην .. Καl δη o'L αμφότεροι 

τfjς {}εραπείας τυχόντες, &πfjλ&ον πολλό εUχαριστοϋντες τφ άγίφ. 15 

R 

De Laga,.de 133,21 

Άρπάζων &ρπάyμαtα, 

Γ' 

8. Θαύμα ογδοον 

Α' 

R 

Έν μι<l ο15ν tδ'Jν 1lμερώv πονηρών &νδρών συση1μοτα τών ίερών ύφε- φ.142r 

Ι.έσίtαι σκευών διε\'οιl&ησαν τα κάλλιστα. Καl πρώτον μΕν κλείς έπl ταίς ·~y'· 
δύραις έμηχανήσαντο καl πάσαν κακοτεχνίαν διενο1lσαντο. Ώς δΕ Ενεδρεύ- 18 

σαντες &φ' εσπέρας λαβόvτες δσα lΊδυvή{}ησαv, τCις -θύρας διανοίγει ν έvό· 

μιζον καl έλ8όντες όδοιπορείv οUκ έπαύσαvτο περιτρέχοντες, εως δη άνα

σrάντες o'L γυροφύλακες τijς αϋλης τ ψ προνοοϋνtι τών κατ' αUτ1Ίν τοiις dνοσί- 21 

ους προσήγγειλαν. Τί ούν Εκείνος ; ΤΟ μΕν πρaχθf:ν &παν μετα &κριβείας 

έξήrασεV' μα&cΟν δΕ Οση συνείχεν τους Ciνδρας &ορασία, εϋχαριστήσας τc'ρ 

1 ην δθηκάς μοι Olll. c I καί Oll1. c 2 α,,εσιν αύτώ ν δι' αυτων αvεσιν c 
2 ω 3 χρυσίον Υ χρέος c I εlιθUς ο 3- 4 ό δf: ·-θεράποντα 0]11. ο 

Β'.-9 Επικαλυφθεl.ς ίσως κατd: τΟ έπιφανεlς &Ψtί &πω:;αλυφθεlς 
ΘαVμα δγδοον. - 21 γuροφUλ αχ:ες πβλ. 'Εγκ. σ. 71,15 appa1', critic. χjφω• 

Η 21 κατ' αUι:η χjφον 
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μάρτuρι, τούτους άνεγχλήτους &πέλυσεv δοiις αύτοίς καl τα πρΟς τροφiμ" 

κατα τi]v κέλευσιν τοϋ άγίου. 1} 

De Lagω•de 133,21 

'Επανάγων κλέμματα. 

Κώδ. 'Άνδeοv 40 

Καί σύηροφοι δέ τινες εχλεψαν &πΟ τfjς μέσης Ciσπρα καl Ομως &. 
δ.γιος Εφανέρωσέν τους. 

νοR 9. Θαύμα Ιiνατον 

Α' 

Ιlερl τοϋ στρατιώτσι; τοϋ έλθό11τος εlς προσκύνη-σιν 

τοϋ .. Αγίου. 

φ.l19v Στρατιώτης τις ηλ8εν έφ · ϊππου τοϋ εϋξασ&αι έν τ ψ να ψ τοϋ μάρ-

Έγκ.τυρος καt μη fχων τινd με&' έαυτοϋ προσέδησεν Εξω τfiς αύλijς τΟν έαυ~ 
72 " τοϋ ιππον, είρηκd)ς πρΟς τΟν άγιον τοϋ αϋτόν παραφυλάξαι. Καί δη είσ-

ελ3 όντος αύτοϋ την εύχfιν έκτελέσαι, παρεγένετό τις Ετερος καl \}εωρήσας 

12 τΟν ίππον δεδεμένον, παρεκάλεσε τΟν άγιον παραχωρfiσαι τοϋ Επιiραι 

τΟν ϊππον αύτοl\ όπερ καl έποίησεν. Τοϋ δΕ κυρίου τοϋ ίππου μετ& τΟ 

πληρώσαι την εύχην έξελΗόντος καl μiι εϋρηκότος τΟν έαυτοϋ ίππον ηρ-

15 ξατο flλίβεσ8αι καl άποδύρεσ&αι καl έγκαλείν περl τούτου τψ μάρτυρι~ 

προβα~υ,όμενος καl την έαυτοϋ πενίαν. ~Επιφαίνεται oiiv ό άγιος τφ. 

φροντιστfι τοϋ ναοϋ αUτοϋ καl κελεύει δο-Βfjναι αύτφ τΟν προσενεχ6έντα 

18 αύτψ ίππον, παραγγεΙΛας αύτψ, ίνα τΟν ίππον, δν άπώλεσε, μηχέτι αύτ{η~· 

6 θαύμα ζ' C ΟΙΠ, V I περl τοϋ στρατιώτου τού &πολέσαντος τΟν έαυτο& 

'"ίππο'\' c 8 εφ· 'ίππω c I είς τόν '\•αΟν Ο? Ι τοϋ add. άγίου c 9 τινό. u τινας ν 
9-10 Εξω~'ίππον V τιν 'ίππον έαυτοϋ Εξω της αύλfΊς C 10 αύτΟν ποραq:.υλάξαι Υ 
διαφυλάξαι αύτόν c 11 αυτοϋ add. εν τω "αω u 1 εκτελέσαι ν εκπληρ&σαι ν 1 
παραγίνεται δΕ C 12 [&γιον add. τού Χϋ μάρτυραν C Ι παραχωρησαι add •. 
αύτόν τού λσβειν κρυφίως c / τοϋ ν κc•l ·C 13 αUτοίi ΟΙΠ. ο I πεποίηκεν c . 
13-14 μετιl τΟ :π:ληρ(i:ισαι V πληρώσαντος 0 14 ε1'ιχ1)ν add. καl (J ~η) εl•ρηκότος 
τΟν έαυτοίι 'ίππον V τΟν 'ίππον μ1) είιρηκότος C 15 τΟν μάρτυρα C 17 φροντι· 
στη ν πuοσμοναρίω ο I δοθfjναι c 18 'ί'\·α τΟ'\• ν μηκέτι τΟν ο I άπ(ί)λεσε_ 
add. lfn ζητει,,, άλλ' εt χαί εϋρη αUτΟν C 

1) Περί τfιι; όμοιότητος τοiι θαίψατος τούτου rιρ6ς τΟ τελευταί:ον τών ύ:π:Ο Κυ
ρίλλου τοϋ Σκυθοπολίτου διηγουμέ,·ων θαυμάτων τοϋ άγ. ΕUΟυμίου πβλ. τά Εν τiJi 
fκδόοει 1rob Έγκ. σ 96 και σ. 2 οημ. 2 .λεχθέντα. 

1 
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-dπολαμβrίrειν, διότι αUτΟς καl τι$ έπάραντι κεχάριστο· Οτcερ καl Εγένετο 
·τfι σuνεργε(ρ: τοϋ &γ ίου μάρτυρος Θεοδώρου. 

Β' 
R 

ΆνδρUς έφίππου πρΟς τΟν ναΟν έλ&όντος ιΧvευ ύπηρέτοu, Ε\·α τώνφ.142\' 

-:κιονίων δήσας τΟν ίππον, δαρρήσας τfi φυλακfi τοϋ dγίου, είς τΟν ναΟν 
.-είσfίλ3εν άποδοiις τας εύχάς. ~Υποστρέψαvτος δε καl τΟν ίππον μη εδρών, 
-.χατεβόα τοϋ μάρτυρος. ΈκποδcΟν δΕ fιν ό ϊππος έtέρου στρατιώτου, 6 

·κάκείνφ δε οϋτως μη εύποροϋvτος &vήσασftαι. co οUν άγιος τίρ προστα

τοϋντι της αύλfίς τfi νυκτl έφιστd~ Εφη Εκ τών είσφερομέ\•ων μοι ϊππων 
--δΟς τφ χαώσαντι τΟν ίππον, είπΟΟν αϋτφ, Οτι ό άπολέσας τόν ξένον ϊπ- 9 

πον tfi αίηlσει · αύτοϋ έσυνεχώρησα λαβείν αϋτόν άπό τοϋ κίονός μου δια 
πενίαν. ΣU oiiv, παρενοχλών μοι, λάβε τΟ(v) ΕμΟν καl ίJπαγε καl τοιοϋτον 
tιfι ποίει άπΩ τοϋ νϋν. ΚαΙ. λαβcbν δ παρακα3ήμενος τψ ναψ, άπfjλ6ον 12 

·-οί άμφότεροι εUχαριστοUντες τψ άγίφ. 

1 Ο. Θαύμα δέκατον 

Α' 

Περι του άνθρώπου του προσφέρωιτος βουν είς θυσίαν. 
ν 

., Αν3ρωπός τις βοίίν είς 6uσίαν τώ μάρτuρι κομίζω ν, αύλισθεlς Εν τινιφ.ι2ο ι· 

χωρ(φ κατ& τijν όδόν, χόρτον wνήσα;3αι προς τρσφfιν έδει]3η τοϋ 3ύμα· Έ7~κ. 
·τος. "Ανεu δΕ πράσεως παρασχΟJν τΟ α'ίτηθέν τις ηϋξατο της θυσίας καl 
-(tύτψ τι μέρος έλθόντι είς τΟν ναΟν μνημονεϋσαι. Έλθ-όντι δΕ τούτφ είς 18 
τΟν ναόν ηρξατο διανέμειν τΟ δώρον. "Ο δΕ δ.γιος καταμηνύει αυτον τψ 
προσμοναρίφ, μη παρCι μόνου δέξασθαι τfιν δυσίαν τοϋ προσφέροντος, 
-_Εχειν γάρ αϋτόν καl κοινωνόν. Τούτων o{iv αϋτψ άvαγγελθέντων j έδυσχέ-φ.12Οv 

ραινεν καl έσχετλίαζεν καt ο-Uκ είχεν tι διανοηθfjναι πρΟς τΟ λεγόμενον 

1 6.ιτολαμ0ά\·ει C .1 κεzάριστο γ αύτφ κέχρηται C I δπερ C δ δει C 2 τfi συνερ

γεία- Θεοδώρου οιn. C 
Θαiίμα δέκατον. -1 Θ' Υ οηι. C 14 περl ένέγγοντος τΟν βοίiν ..••• άγί~ C : 

. αύλίσθη c 16 ante κατα add. ;;& c / έδε{l{}η ν έπορ(ίσθη) c 17 παρασχων τω 

. αtτηθέντι \Τ ::ταρασχόντt τcίJ' αiη1θέvτι μέρος 0 18 τι μέ.ρο; μνημονεUσαι V π~οσγρ(α_ 
~ηναι) .. μέρος c !8 -19 έλθόντι- δώρον ν fiλθε ;;οίνυν καt εi~ τον (vac.) 
. δώρον άγων C 20 προσμ.οναρί.ω C προσμ.ονη Υ I μ1l παρα μόνου οnι. I C 
-φέρονcος C 21 Εχ.ειν C είz:ε γ· &>!o?.auι'tώ Sνrαίίθcι το C, έπειδι/ duφότερα τα χ,.fφα πα
. ραδίδοvι• τηι• alτ. αύcόι• / cούτων οUν αύtώ &ναγγελθέvcων C- τοίιτον- έξαγγέλεσΟαι 
τ:όν παρ' αύτοίi πρόσ~ων. ~ο δε τfιν θuσίαν προσφέρων V dκoJ.ovOώ τά C, Sπειδt) τό 

·--κεlμεvοι• τοϋ V SιιταV{)α εfι•αι &διαι•όηrοι• 22 καtοηι. C I τών λεγομένων παραδό'ξων C 
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παράδοξον. ~Ως ο-δv πάντα Εν έαυτψ διερεύνα άναμιμν1lσκεται τοϋ δεδω

;ιότος αUτψ τοϋ μικροϋ χόρτου ηlν δωρεαv καl οϋτως αUτ:Ον προσεκαλέ

~3 σατο, καί άμφότεροι πρΟς τΟν ναΟv τοϋ μάρτυρος τf]ν -θυσίαν προσέφε

ραν, αίνοϋντες τΟν ΘεΟν τΟν δοξάσω·τα τΟν έαυτοϋ μάρτυρα Θεόδωρον. 

R Β' 

φ.142Υ 'Άλλου τηiΟς βοϋν &γομένου πρΟς τΟν &γιον καi μη τfιν τιμfιν τofi χόe'-
6 του δούς τψ Κα8' όδΟν δόντι τροφ1)ν δια τΟν ξtγιον τΟν βοϋv, προέΛαβεν-· 

1l Οπτασία τψ Έερεί παρCι τοϋ άγίου λέγων δτι «ό βοίiς ό πρός με dγό· 

μενος μη μόνου τοίi &γομένου δέξn, άλλCι καl Ετέρου». Και βεβαιωftεις ό 

9 ίερεUς παρCι τοίi άν8ρώπου, την Έκεσίαv καl ύπΕρ τοϋ δώσ( αν )τος τΟν

χόρτον προσήφερεν. 

YC.YL 11 Θαύμα ένδέκα-rον 

Α' 

νc 
Περ1 τijς δωρεΠ.ς ·ιiJς δοθείσης χάριτος καl lιιεργείας τι]> μάρτυρι. 

ν 

φ_ 12οy ΆκοιJσατε, &δελφσί, τΟ διαφα\·Ες καl κάλλιστοv, τΟ δωρη&Εν δcόρημα 

·~~·κ·UπΕρ τοUς Ciλλους τφ μ(iρτυρι παριΧ τijς Ενεργούσης έν έαυτψ θείας δυνά~ 

μεως. Oiiroς γαρ την δρεπάνην την κατα τώv κλεπτών εκ Ζαχαρίου τοϋ 

15 Θεοφόρου παραλαβων την αUrην καrα τών οίκεtά")V τών &ποδιδρασκόν

των Εγχειρισ{}είς, οϋrως πανταχοϋ τών μΕν Ελέγχει τα κακουργ1lματα, τών 

δΕ σuνδεσμεί τοUς πόδας καl εν οϊφ δ' αν τις προσδράμη Εν tc't) αUτοϋ-

18 να<$ Επιζητών η μ1lνυσιν σκύλω" η οίκετ&ν δρασμΟν επισχε8fjναι δεόμε-

νος, &ρκεί πρΟς τοUτον έχαrέρων σφραγίδα μικρόν λαβείν καl ε'ίς τΟν 

1 §ως C / πάντα Εν έαυτι:Ο vae;. C / διερευν<Ον C / ιl'ναμψν1lσκεοθαι 02 αύτ& τοϋ y

αύτοiϊ C / αlJτOv V τΟν μΕν Ο 3 καΙ. ιiμφότεροι ~ Θεόδωρον Υ εύμεν&ς δf. τi]ν προ σ~ 

φορι:'ι.ν άμφοτρέων έδέχετο C 
Β'.- 6 δόντι τροφi]ν δια τΟ1• βοfψ• διό. τΟν ίiyιον=χάριν τοϋ άγίου 

Θαϋμα Βνδέκατον,- 11 περl του μέχρι του νυν προσευχομένου Ο 12 1\κούσατε C 
&δελφοL 0111. U / τΟ διαφανΕς -δώρημα Υ τΟ διαφ:Ύ.νέστα δωρηθέντα (Εκ παραΜ 

δρομιϊς U:ντl διαφω·έστατα δωρηΟΕ\·) C 13 συνεργούσης C] / εν έαυτίδ Υ αύτ& C f 
θείας 0111. u 14 ο-δτος ν ώς c I κλέπτω ν (ο Πω) τα χfψα) καl c / Εκ Υ καΙ. c 
15 Θεοδώρου ν I ηlν add. δΕ c I κατα add. και c των 2 om. c 17 έν οϊω 

δ' r1ν τις Υ δv ιΈ οίον τις C 17 Μ 18 έν τώ αύτοU ναώ Υ τΟ αύτόJ ναώ C 18 έπιζηΜ 
τών η μ1]νυσιν σκύλων V έμμηνύσει σκύλων έπι(ζ'>ητών σ επιζητίδν 1-[ περιέμδ·ι·έ τις 11 
έπιζητι:!Jν πβλ. καt Έγκ. 73,15 I οiκετίί)V vac ο 17. 19 εν ο'ίω-έκατέρω·ψ τΟ χωρίοv
Ε.νταύ'8α :τρέπει 1'α iι'J'oη{}zj οΠrω : Εν ο'ίφ δ' Ο.ν αυτοu ναcQ προσδρύ.μη έκατέρων - δψ

λαδη τώΨ δεομl:ι'Μ' τοϋ άγιΌv-πρΟς τοϋτον έκ τΟΟν δεομέvων· πβJ.. καl Έγκ. 73,ι.ri-16 
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έautoU οiκ,Ο\' ταύτην Εν-θησαυρίσασ&αι καΙ δι' έκείνης δ μεν ύποχειρίους 

ποιήσεται toUς σuλ1lσαντας, δ δΕ ΟΟσαύτως roUς &ποδράσαντας. 
'Ε ~ ~. c - ' - ~ ' ., ' δ '" ... ' ~) χει1 ως οραrε1 χαι των ειρ1Jμενω:v εκαστον την παρα οι;οποιιαν <_όυ -3-

της τυχούσης &Jι.:οδε(ξεως-. [εχει]. 'Όrι αUτψ Χριστό) rψ· Θεψ ήμών πρέπει 

τιμ η καl προσκύνησις νίiv καl &εl και εLς τοUς αίώνας τών α'tώνων. 'Αμήν· 

BQOL Β' 

"'Ε~ερΟγ θαV μα 
<· μΔταιο1ι . δρασμ01' έπέχεlς οlκετiiηι » . 

Β 
Συν1l-&ης οιϊvό&γιος_ εν rοίς πολλοίς I αUτοU τέρασι καl σ1]μείοις φανε-- φ. 75~ 

ρώς SπιCειχνύων τοϊς πa:σι ζημίας φαν.έρ_mσιν πoιitlv και δρασμΟν οlχεrών. 9 
Πώς χαl τίνι rρόΠι:ρ; Οί Ερχόμενοι Ciνi1ρωποι Εν τiρ μν1Ίμαη αUroU μετU 

πίσtεως Ελιτάvευοον αUrOv εLλιχριν("δς περί τινος: :rράγμαrος η καl ζημίας 

χαl Sτελείτο ή λειτ:ουργία καl εμενεv ό Ciν-θρωπος εχεϊνος δ ζητά'>ν καi 12 
ϋπνωηεv Εν τfi Εχχλησίq; χα!. δ μέγας μάρτυς Οvαρ έπιφαίvεrο καl εφαΜ 

νέρωνε τΟ πράγμα εκείνο, δπερ Εζήτα. 

"Αρχων ης εVλαβής, Εχων μεγάλην πίστιν καl άγάπην πρΟς τΟν _μέγαν 15 

Θεόδωρον, dποδράσας rις οί.χέτης αUτpϋ ενrιμος καl καλΟς καl dναζηηl

σας αιJτΟν ούχ εύρεν. Iζal fιν έν &8uμίq.. μεγάλη κα! λύπη .περl toίi -οϊχέ 

του αUτοϊi. Τρέχει oliv :πρΟς τΟν &γιον μεrό προσευχfjς και λειτουργίας εξιΜ 18 

λεούμενος αUτΟv I περl της φανερώσεως του οίκέτου. Και μείνας έν τφ Vα(ρ φ. 75Υ 
-c' '~' "~' ~-cor 

τρεις ημερας και τρεις νυκτας ουκ εφαινετ:ο αuτφ ο αγιος. Καl ό 5.ρχων 

-ίΊδημόνει καΙ -ίΊγανciκrει. Και τίj τρίτη ''υκτl έπιφανε!ς αύτψ δ &γιος, λέ~ 21 

γει πρΟς τΟν Ciρχοντα· «τί &δημονείς καl &γαναχτείς χα{}' ήμών, Ο τι ούχ 

εlσακούω ύμίν περl τοU οίχέωu σου ; οUκ 1iμην έδώ, &Η' έν τfj Κωνσταν

τίνου πδλει Εκελεύ-8ηv ύπΟ του ΘεοU ύπάyειν, δη &νηρ &γιος Ονόματι 24 

3 ού ΟJΠ YG- πβJ .. 'Εγκ. 74, aJJj)(tΓ GJ'it-ir.~. κλάδο10 Δ, i"1-θσ. τοi!το παραδiδεται. 
i·φ' fίJ.ωJ' τώJ• zfφω1' 

Β'.- 6 θαϋμα ο ω. Q post θαiJμα add. τΟ λέγον έν τώ τροπαρίω τού δ.γίου 

L 8 συν1'jθης QO σί•νηΘες Β ουν1'jθως Ι, 9 ποιό"Jy COlτ. :ποιεlν Υ ποtεί L li') 
τρό:τ:ω adcl. ι:'iχουσον L μν1Ίματι Υ μνημείω L 11 καί ωη. Ι, 12 ό 'ζη

τών Υ ζητών καΙ. παρακαλώv L 13 ό μέγας- ιiπιφαίτετο Υ έπεφcι.ί·νετο 6 ιΊγως 
εν όνείρω L 14 έκεί\•ο 0111. L / έζ1lτα Υ έζ1]τει L 15 άρχω γ Υ 6\'11ρ γU.ρ _L 

μέγαν ΒΟ μέγαν μάρτυρα Q μεγαλομάρτυρα Ι.. 17 η,. BQL ήναι Ο 19 
BQL τfl φανερώσει Q 20 r1ρχων Υ (i'νΊ)ρ L 21 έδημόνει Q 21- 22 λέγει 
BOL λέγων Q 23 εtσακούω ύμιν ΒΟ εlσακούω 1•έα γραμμ.1} ων ήμίν είτα δια· 
γράφεται τΟ ω·ν i"jμ"ϊν καt παρ' αilτcf; προστiθεrαι σοι iν Q εLσακαύω σοι L 
/ τοϋ σου οiκέτου Q / δδώ Ο ώδε L κατ' δ.ρχας έδώ είτα διορ{}ο)Ψεται εlς ώδε 

iJr Q 23 Μ 24 Κωνστα\•τινουπόλει L 24 ύπΟ του Θεού ύπάγειν (transp. Q) Υ 
ιlπελθεί'\' υπο τοϊί Θεού J.J I &νΊ)ρ &γιος Ονόματι Υ ό άγιος L 
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'Ιωσiιφ Ο ·γ μνογράφος, άν-θρωπος ένάρετος καί φοβούμενος τΟν ΘεΟν 
άπέ{}νησκεν. (Ο πολλΟ. τιμή σας καl δοξάσας τους άγίους έν τψ κόσμφ 

3 τούτφ, λέγω, προφήτας, &ποστό/.οuς, όσίους καl μάρτυρας καl πάντας τσUς 
εύαρεστήσαντας Χριστψ άνδρας τε καί γυναίκας, άπολυτίκια καl κοντάκtα 
συγ(γ)ράψας αύτοίς, ίδίq. γλώττη καl σοφίq. τΌ δοθείση αύτiρ παρ& tοϋ 

~.-φ. 7βι· Θεοϋ. J Καl δια τοϋτο Εκλήθη μεν &παντες τα τάγματα τών d.γίων την έαu-
τοϋ ψυχην άναφέρειν είς τΟ ίJψος τοϋ ούρανοϋ μετό τιμfίς καl δόξης πολ .. 
λJϊς, &ντιμίσ-θιον τfΊς άγά:τιης καl της τιμi}ς, ής έτίμησεν ήμiiς Εν τψ κό

~ σμφ τούτφ. Διd τοίitο ούκ Ύ}μην έδώ. Περί δ€: τοϋ οίκέτου σου μή άδη
μονfiς, ϋπαγε εi.ς τόνδε τΟν τόπον καl εύρήσεις αύτόν. "Εξυπνος δέ γενό
μενος ό fiρχων {}αυμάζων τi]ν δ.γάπην τοϋ δ.γίου καl τljν φοβερ&ν διήγη

::12 σιν αϋτοϋ καί πορευ{Ηις Εν τψ τόπιp Οπου είπε\' ό άγιος, εύρε τΟν οtκέ-
νην αύτοϋ δοξάζων τΟν ΘεΟν καl τΟν {}εράποντα αύτοϊi μεγαλομάρτυρα 

Θεόδωρον. 
Γ' 

Στοvδlτης στρ. ι' 364 

"'!σος οϋδείς σοι τ.άχιον, μάρτυς, I δείξαι δρόμους φευγόντων, I καl 
κλεπτόντων ορμάς, 1 ήνίκα τις εν εύχii λάβη σε· Ι αλλο γaρ δρέπανον συ 
Επώφflης, δ έώρακε πάλαι δ Ζαχαρίας I κατ& κλεπτών- ι άπFιλείς γ&ρ άρ

:18 ρήτοις το\Jτοις έκφοβών, I έφdνης Εν άμφοτέροις, I συμπαflfις καί προσ-
τάτης 8-ερμότατοςι Ι παρέχων τά πάντα τοίς πiiσιν άπλώς / ώς άξίως, καl 
έχων τΟ άξιον, Ι πρεσβεύων μη παύση ύπΕρ πάντων ήμιίJν. 

Δ' 

Πεδιάσιμος σ. 23, 24·25 

το περl τους παίδας διαδιδράσκοντας φυγfiς άποτρεπτικόν. 

De Laga1•de 133,20 
Δραπετεύει τις οLκέτης ... Επέχει. 

2 CιπέGνησγεν Υ ετελεύτησεν Ι~ I τψιlσας και οιη. L I άγίοuς add. πάντας QL 
3 λέγω προφήτης Υ προ::pήτας λέγω καί L I τους add. εύσε600ς Q 4 Χριστώ 
add. τ& Θε(ί:Ι L 5 συyρά·ψας ΒΟ συγραφάμεγος Q γρά1.1ιας L I δοθείση L δοθείσα Υ 
5 _ 6 παρU Θεό) Q 6 ίίπαντες κατ' &ρχάς καi έ1ι Q, εlτα διαγράφεται ύπΟ τijς 
αV6jς χειρC.ς τΟ τες καi προστίΠεται lf.νωfJεν έ'ψ τσ. ( = &παντα) 6 -7 έαυτοiί ψυχήν Υ 
cψυχήν αύτοϋ L 7-8 πολλής 01U. L 9 ούκ -δε οιη. Q ι ~δω Υ ώδε L I 
δ€ Β ούν L οιη. Ο (έν Q yac.) 9 ~ 10 ιlδημό,•ει L 10 άλλ' ϋπαγε QL / 
τόγδε BOL τόν δείνα Q 11 έθαύμασε L / τοϊi άγίου οιη. L 12 δπου Υ έv 

.ib L / είπεν add. αύτώ L 

~ 
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Μηναίον 

Μάταιον δρασμΟν Επέχεις οίκετών. 

Ζ' 

Κώδ. 'Άνδιιοv 40 

Ε' ' Κ ' λ .,. ' e "' ~ ,.,_ φ ις την ωνσι;αντινουπο ιν ητον ναο; του, οπου ωνομα'=-ετον ανε-

..--.ρωτής, διότις Οποιος είχεν χάσειν τΟν σχλάβον του μόνον να η3ελεν κοι- 3 

μη{Ηiν είς Εκείνην ηΊv.-έκκλησίαν, τΟν εϋρισκεν, δποϋ καl άν fιτον. 

'YCR 12. Θαύμα δωδέκατον 

Α' 

Περt τοίί έμπρησμοίί τοίί γεναμέ~ιου έιι τfj θεοφvλάκτφ 

βασι?.ευούσn πόλει. 

Υ 

φ.119v 

~Εν τfi \Jεοφυλάκτφ και βασιλευομένη πόλει διά ηνα πάνt:ω; παιδείαν Έγκ. 
·συνέβη γενέσ&αι έμπρησμον μέγαν καl φοβερον καl πλέίσεαι οlκίαι μετα 74 

·τώv οίκούντων κατεφλέχ8-ησαν. ~Ην δΕ f.ν αϋτί} οίκητήριον τοϋ άyίου μάρ- 9 

τυρος Θεοδώρου και έγγUς αϋrοϋ οίκία μεγάλη διαφέρουσα Σταuράκιον 
··τιν& πατρίκιον άξίg τει;ιμημένοv και ~παtfιρ βασιλέων~ δνομαζόμενον, ίtvδρα 
πιστΟν και \Jεοσεβη, πάση εUσεβείg καl άρεtfi κεκοσμι]μ.έvον. 'Έ;.ιελλεν 12 

καt ή οίκία αUtοϋ σuλλαμβάνεσltαι, ποtαμοU γ&ρ δίκην 8νιtεν καί 8ν&εv 
ή φλοξ περιεκύκλου α\ιτ!)ν καl εlς Ι ~ψος μέγιστον διεγείρετο. Ό δε φ.120' 
--είρημένος πισtΟς άνfιρ itσtη Εν μέσφ τη; περιλιμναζούσης φλογΟς καl τCις 15 

χείρας έκτείνας είς τΟν σϋρανΟv τΟν αγιον μάρτυρα Επικαλείτο γενέσftαι 
,α1Jτψ fιπέρμαχον καί άντιλαβέσ&αι αϋtaϋ καl πρεσβεϋσαι πρr)ς τΟν φιλάν
Sρωπον ΘεΟν τοϋ λυτρωιtηναι αϋtοϋ την οίκίαν τοϋ τοιούωu κινδύνου4 18 

5 η V θαϋμα η C / περl (του έμrcρη)σμοU τοίί γε\'αμένου έν Κωvfπό _ 

λει C 7 τινα -Πα vac. 6ιι C 9 καtεφλέχθησαν V φλεχθηvαι C / fιν δε έν 
αVτη οίκητήριον V εUκτήριος δS f"Jν τις οίκο; C 10-11 Σταυράκιον τινιi πα
τρίκιο\' Υ Σπαρακίω τινl τών πατρικίων C 11 Κ<J.I.-δνομαζ&μεγον οηι. C 11- 12 άνδρt 
:τ~στ5) Κ?.ι Θε~φι/~ετ c 1~ εUσ~βε,~α κrιt cl.ρ~ti'J tι·aι~sp. c: I ante i::μελλεν add. εν 
τω τοιουτω συν εμπρησμω C Ι ημελλεν U 13 οιΥ.i.σ. αυτοίί tι·ansp. C 1 συλλαμ.
βάyεσθαι δέον να {}εωρηι'Jf'j ώ; μετάφρασι; τοίί %0t1'0U πιάνω 14 η φλΟ'ξ om. ν I περι· 
.J::κύκλουν ν ι' αUτfι ο I μέγα ,_c 16 μεγαλομάρtυρα Θεόδωρο\' -c ! έπικαλείτο 
πΟλ. έπιφέρεtο σ. 311,ιο-ιι 17 αύtc\:ι V αUτΟ" C Ι :ιτρεσβεUσαι add. ύ.τερ αύωϋ C 
18 Θεόν add. ή μ&" καt C I αύtοίί η) ν οίκία" transp. C / το ιού ι-συ κn•δU\•ou V 
:Χι·νδύνου τούτου C 

22 
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Εύ3έως δΕ ώράίt'η ό εvδοξος μάρτυς άνω καl κάtω περιτρέχων καl εtς άλλον· 

άπ' Clλλου τόπου μεταβαίνων καί τό πϋρ ύποχωροϋν[τα] και αiJτομάτως--. 
3 σβέννον. Καl τ& μΕν πέριξ πάντα κατεφλέχ{}η σUν αύτψ δε τΟ τοϋ
άγίοu εύκt'tlριον, μόνον δε ό ο1κος, καttάπερ ην σώος, οϋτως και 

άβλαβi}{ς) διέμεινεν. Ό ο~ν \Jεοφιλi}ς ούτος Στrtυράκιος iιπερ τijς το-· 

6 σαύτης αύτψ γενομένης παρ& Θεοίί δια τοίί μάρτυρος εύεργεσίας ναον 
~τερον τοϋ άγίου έν τψ ίδίφ ο~ίκφ κατεσκεύασε, πάση εϋπρεπείq. κεκοσμη

μένον, καl τψ άγίφ μάρτυρι εi'ιχαρισtίας προσι\γαγεν, τον μέχρι τijς σι]με-
9 ρον παρ& πάντων σεβαζόμενον καΙ ίάσεων μεγάλων εν αi'ιτψ επιτελουμένων

είς δόξαν τοϋ Κυρίου fιμών Ίησοϋ Χριστοϋ καl εtς τιμi}ν τοϋ δ.γίου καl' 
ενδόξου μάρτυρος Θεοδώρου. 

Β' 

R 
φ.l42• 'Εμπρησμοϋ καταλαβόντος τi}ν Πόλιν liπασαν, εt μη τίi προνοί<;ι τοίί· 

μάρτυρος τοϋτο κατεπράυνεν, άπολώλει ϋ.ν, ώς καl αϋτΟν τΟν ναΟν τοϋ
άγίου κατακρατijσαι τον μικρότερον, αω.ην μεγέ/Jει διαπρεπij. Ή φλοξ: 

15 περ ιεκύκλου μεν τfιν αύλiιν ποταμοϋ δί~ην πηγάζουσα καl το εϊς / I 

Γ' 

Στοvδlτης σtρ. ι γ' σ. 365 

•γ στατον φόβον τi'jς πυρκαϊiiς, Ι οπου ι'όφ/Jης συντρέχων, I καl σβεν
νύων αύτη ν J τ ψ πίστει σε προσκαλέσαντι• J οίJτω παρέχεις πάντοτε· 

18 πiiσι I σε tOV μάρτυρα {)ερμώς επιβοώσιν. 

1 είtθέως-f·νδοξος ν καί ειJθiις όρfλτε ό &γιος c 1 - 2 εiς Ciλλον-μετα6α[νων ν 

έξ άλλου άπ' άλλον τόπον περισπεύδων C 2 ύποχωροίiντι C 2- 3 αύτόματος C 

3 συβεννύμενον c / κατεφλέχθησαν c σύν ν καί c 4 μόνον δε ό οίκος 

ωη. Υ καθάπερ - διέμεινεν ν του :τιστοτάτου άνδρΟς διεφυλάχθη C 

σώον V 5 Σπαράκιος C 5- 6 ύπf:ρ της τοσαύτης V ύπΟ τfjς τ;οσούτης C 

6 θεώ C 7 δτερον - ο'ίκω om. C 7- 8 πάσης εύπρεπείας πεπρ(οικισ)μένον Ο I 
μάρτυρι add. Θεοδώρω C / εiιχαρίστως Ο 9 τΟν add. καί C / σε6όμενον C 

9-11 καt tάσεων-Θεοδώρου V (Σπαρα)κίου όνομαζόμενον, ώ πρέπει (πU:σα>· 

δόξα είς τοitς αiι'δνας άμ1)ν C 

Β'. -12 Εlς τΟ περιfJώριο1ι σημειοϋται Η' 14 μετiι τό μικρότερον παρα?.εlπεtαι 

ή ε'νvcω. ::oV 'Εγκ. σuνήπτετο δε ό ναός ( αύλίj) δι' Ο καfJίσιαται τΟ χωρίον &;.ωταιιάητο}·· 

(πβλ. "Eγtt. σ. 74, 8} 15 ενταύθα διακόπτεται τό χ(φον 

Α. Σι γάλα-'Η διασκευη τών θαυμάτων τού άγ. ΘεοδόJρου. 

Δ' 

Πεδιάσιμος σ. 23, 23 

ΤΟ περl τοίς Εν κινδύνοις και κλύδωσιν κυβrρνητικόν. 

.De LagaΨde σ. 133,22 
Αύμας ο"ίκων ίώμενος. 

Μηναίον σ. 89 

Ε' 
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Α. ΣΙΓΑΛΑΣ 



ΠΡΑΚτΙΚΆ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΠΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Συνεδρία 1'1 iijς 18ης Νοεμβρ(οu 1922 1). 

Προεδρε(α κ. Π. Καλογεροπούλλου. 

Ό έrαίρος κ. Θεμισtσκλijς Βολiδης ώμίλησε περί τijς ύπο του Δ. 'Αλ
βω,άκη έπί τίj βάσει επιγραφών καί σιγιλλ(ων έκδοl)είσης κατα τΟ 1906 

ίσrορ(ας τijς έν Ε~βο(~ !εριiς μονijς άγ(οu Νικολάου του Γαλατάκη. 'Η 
Lστορία αϋτη, είπεν, είναι Εστερημένη πάσης άξίας, διότι ύπΟ τοϋ συγγρα
φέως έν πλείστοις ανακριβώς &νεγνώσ6ησαν δνόματα και χρονολογίαι άνε. 
στατώ8η δε τό κείμενον τών σιγιλλίων κα{}' δλου. 

Ό κ. Βολ(δης στηριζόμενος έπί rών ύπ' α~του φωtσγραφηilένrων τεσ
σάρων σιγιλλίων της μονης, τα όποια είναι 1i κυρία πηγη πρΟς γνώσιν 
τής ιστορίας αύτfjς, ώς και &λλων πηγώνι α; έξ ίδίων έρεuνώv έχρησι
μοποίησεv, άποκατέστησε τi}v άκριβfί ίστορίαν της. 

Συνεδρ(α 2α τijς 2ας Δεκεμβρίου 1922. 

Προεδρε(α του άντιπροέδρου rijς Έrαιρε(ας κ. Γ. ΤσοκοπούΗου. 

Ό έrαίρος κ. Φαiδων Κουκουλες ώμίλησε περί τijς σημασ(ας του λαο
γραφικοϋ ί!ργου του Θεσσαλονίκης Ε~σrα8ίου. 

~a ρΊ)τωρ, μετα σύντομον περιγραφl)ν τοϋ βίου καΙ. της δράσεω; τοίi 
Ίεράρχου ~~' ) .. "' ~ .,. λ ' : εςητασε ,επτομερως αν ουcος ηω αογραφος, δφ' 11v εvνοιαv 

~iμείς σήμερον dννοοϋμεv, &πέδειξε δ' Οτι toιoUtoς μ8ν δεν ύπfjρξε, πάv
tως Ομως &ν1lρ εχων έπίγνωσιν της άξίας και σημασίας τών λαογραφικών 
Ερευνών, πρΟς ϋ.ς έδείκvυε κλίσιν καl &γάπην έκ παραλλήλου πρΟς tl)ν 
Ερεuναν της δημώδους συγχρόνου γλώσσης. Έξαχ:ολουfiών ό κ. ΚουκουλΕς 
κατέστησε πι&ανόν, τfι βοη&είq: διαφόρων χωρίων, Οτι ό κλεινΟς τΥjς Θεσ
σαλο\·ίκης ~Ιεράρχης κατt)γετο έκ Κω.νσταντινουπόλεως καl &πέδειξεν δtι αί 
ι:ώραι, .περί τών 1~1\tώv και έ8ίμων τών Οποίων παρέχει ο.Οrος πληροφορίας 
Εκτείνονται άπΟ τijς Δυτικης Στερεάς <Ελλάδος καl Πελοποννήσου μέχρ: 

1) Πϋ.σαι αί σuνεδρίαι Εγένονtο Εν τfi αίΟούση της Βιβλιοθήκης της Βουλης. 

i 
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τοϋ Πόντου και τfjς Καππαδοκίας καΙ. άπΟ τfίς Μακεδονίας μέχρι τών νοά 

τ(ωv, παραλ(ων τijς Μικράς Άσ(ας. 

cH, ποικιλία τών πληροφοριών τούτων προέρχεται Εκ τών μα3ήτών το& 
'Ιεράρχου, ·οϊτινες κατ& την ερμηνείαν τών (Ομηρικών Επών εϋρισκον εύκαι· 

ρίαν να πληροφο(>ώσι τών διδάσκαλον περl ή-ίtών καl ΗΗμων τοϋ τόπου των, 

τα όποία ώμοίαζον πρΟς τα παρ' Όμήρφ περιγραφόμενα. eo ρήτωρ έξήτασεv 
8π' ίσης κατα τίνα τρόπον προσδιορίζει ό Εϋστά3ιος τήν τοπικiιν ~κ~ασιν 
ένος έiΗμοu, διεσάφησε τiιν μέl)οδον τijς σuλλογijς του λαογραφικου ϋλικου 

έκ τών συγγραμμάτων τοϋ ·rεράρχου, έξήτασε τό άξιόπιστον τών παρεχο

μένων πληροφοριών, έτόνισε τfιν άνάγκην τijς χάριν λαογραφικών σκο

πών κριτικflς &ποκαταστάσεως τοϋ κειμένου τοϋ ·rεράρχου και &νεχ:Οίνωσε 
κατάλογον. τών παρ' Εύσταθίφ λαογραφικών κεφαλαίων, ανερχομένων ε'ις 

πεντήκοντα. Περαίνων δ κ. ΚουΧουλΕς έξfiρε την μεγάλην σημασίαν, ηv 

εχει ή λαογραφικη Εργασία τοϋ Είιστα&ίου δια την γνώσιν τοϋ ίδιωηκοU 

βίου τών Βυζανtινών ού μόνον κατ& τΟν ΙΒ '. αL<7>να, &λλ& και κατα τιJς 

προγενεστέρας περιόδους 1). 

Συνεδρ(ι,ι 3'1 τijς 16ης Δεκεμβρ(οu 1922. 

Προεδρε(α τοϋ τακτικου Προέδρου τijς Έταιρε(ας κ. Π. Καλογεροιτούλλοu. 

Ό έταίρος κ. Παντελi'jς Ζωγράφος ώμiλησε περl ύλικών, έργαλείων 

καί τρόπων ζωγραφικijς ιταρa τοίς Βuζαντινοίς άγιογράφοις. 

~σ όμιλητής, άφ' ού Εκαμε ~ύντομο·v λόγον περl της Βυζαντινfjς άγιο
γραφίας, ώμίλησεν Επειτα λεπτομερέστερ6ν πεt:-1 τfίς σημασίας καl &ξίας 

τοϋ περl «έρμηνείας τών ζωγράφων~ ίiργου Διονυσίου τοϋ έκ Φουρνd, οV

τινος το περί άν8ιβολίων κεφάλαιον άνέπτυξε, tϊi βοηl)ε(~ διαφόρων εί

κόνων, προσ8έσας ένδιαφερούσας πληροφορ(ας περί τών έργαλε(ων τώ> 

μεσαιωνικών άγιογράφων. το δεύτερον μέρος τfjς ανακοινώσεως τοϋ κ. 

Ζωγράφοu περιεστράφη περί ri]ν ί!ρευναν τών διαφόρων τρόπων rijς ζω

γραφικijς παρα τοίς Βυζαντινοίς άγιογράφοις καl δη τοϋ τi'jς ϋγρογραφ(ας, 

ξηρογραφ(ας, πηκτογραφ(ας, έγκαυστικijς καί ιj>ογραφ(ας. "Εκαστος τρόπος 

πάλιν διεσαφήδη ύπΟ τοϋ ρήτορος δι' Επιδείξεως διαφόρων είκόνων, τας 

όπο(ας ό 'ίδιος άνrέγραψεν έκ μεσαιωνικών μοναστηρ(ων. 

Έν τέλει -τfjς άνακοινώσεως Εξfjρεν δ Qήτωρ την καλλιτεχv·ικην άξίαν 

πολλών είκόνων τών Εν :Μυστρg έργασίtέντων τεχνιτών, Ciς Εχαρακtήρισεν 

ώς πολu άνωτέρας τών ί!ργων τών προ του 'Ραφα/ιλ ζωγράφων. 

1
) •Η ανακοίνωσις δημοσιεύεται εν τφ παρόντι τόμφ σ. 5·34. 
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Συνεδρtα 411 τijς 23ης Δεχεμβρtοu 1923. 

Προεδρεία τοϋ ταχτιχοu προέδρου τfjς 'Εταιρείας κ. Π. Καλογεροπούλλου. 

co έταίρος κ. Γεώργιος Σωτηρίου 8καμεν άvακοίνωσιν περ\ έπιγραφcQν 

καl χαραγμάτων τijς ί\ν Φωκtδι ίερι1ς μονijς τοu 'Οσίου Λουκι1, ώς καl περl 

τfίς τεχνικfjς τών μωσαϊκών. 

co ρήτωρ, άφ~ οίί συντόμως άνέφερε τοUς πραγματευ3έντας περl τfjς 

μονfίς, άνέπτυξε τ& κατ& τfιν ϊδρυσιν αύτίjς, είτα δ8 παρηκολού3ησε τ&ς 

τύχας της μέχρι τ&ν χρ6νων τfjς Τουρχοκρατ(ας, τfi βση8εtι;ι 1\γγρ&φων, 

Επιγραφών καl Επιγραμμάτων. 

Ότι κατα την περtοδον τijς Τουρκοκρατίας ή μονfι δi\ν εiχεν 1\ρημω&ij, 

εlπεν, άποδεικνύουσι πλείστα έπί τών τοίχων αϋτης καl τοϋ πύργου χα· 

ράγματα (graffiti) πληροφοροuντα ήμι1ς περl των κατιΧ καιροiις επι

σκέψεων Πατριαρχών καί άλλων Επισήμων προσώπων. 

Τα χαράγματα tαuτα διι]ρεσεν ό κ. Σωτηρtου ε!ς τρείς ομάδας Ιίτοι 

1) ε!ς χαράγματα 1ερατιχ&ν προσώπων (Πατριαρχών, Μητροnολιt&ν, Άρ · 

χιερέων, 'Ιερέων κ.λ.π.) 2) είς χαράγματα ξένων περιηγητών, καl τοιού

τους &νέφερε πέντε τον Georgium Inetrianum 1404, Ryckum An
tonium Placlci 1457, Ιο. Alaιnoseum 1497, Geoι·gion Puernogi 1748 
καl Nicolo Doghomicl1 1570 χαl 3) ε!ς χαράγματα προσκυνητών πα

ρέχοντα πολυτίμους πληροφορ(ας περl τi'jς μονijς, χαραχτηριστιχα δi\ καl 

διd την μετατροπfιν έπισήμων Βυζαντινών Επωνύμων είς κύρια Ονόματα. 

Τέλος ήρμ1]νευσεν &ξιολογώτατον Βυζάντινον επιτάφιον iiμμετρον 1\πί

γραμμα, διασφζόμενον ί\ν τii όπ' αίιτοu καταρτισι'Ιεtσu συλλογίi t&ν γλυ

πτών τfjς μονflς, η άνάγνωσις τοϊi Οποίου 8χει οί)τως: 

Ε!ς κλήσεις πάσας φερωνύμως πλουτ(σας Ι τάς τε γενικας καl τας εκ 

βασιλέων I ί\ν τiρ ί\ρι1ν με τεύξασ8αι σωτηρίας Ι Α1 κλ1]σεις πι1σαι μεtη

μείφl!ησαν οδτως: ! Θεόδωρος πρtν, Θεοδόσιος αΜις Ι &νllύπατος λαμπρος 

νiίν αϋτος μονάζων Ι ό πατρίκιος, πατρικrος ύπηγμένος Ι Ό Κατεπάνω, 

κάτω νuν δψαυχούντων Ι δ δέ γε βέστης, μύστης τριχινοφόρος. I Οϋδi\ν 
ί\παγόμενος τ&ν ύπαρξάντων I τfjς λάρνακος πλήν, fjς κέρδος οίιδί\ν <'iλλο I 
t&ν εν τiρ βtφ συγκάλυμμα ι'Ιανοuσι. 

Άφορμijν δε λαμβάνων ό κ. Σωτηρtου ί\κ τijς ί\πιδιορι'Ιώσεως τ&ν 

μωσα'ίκών της μονflς, τιΧ όποία άνάγονται ε'ίς τΟν ΙΑ' αίώνα, ώμίλησε 

περl τοϊi τρόπου της κατασκευijς τών μωσα'ίκών, ϋπο

στηρίξας, Επί τfi βdσει ίδίων έπl τόπου παρατηρήσεων, δτι αί ψηφίδες τού· 

των δ8ν έπεκολλώντο Επί κανναβωτοϊi καl κατόπιν έπετειχίζοντο, άλλά, μετd 

τijν ί\πίχρισιν τόiν τοtχων δια διπλοϋ 1\πιχρtσματος, ί\πεκολλ&ηο ύπο είδι-

~, 

j 
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:..κών ψηφοfiετών Επl τοίi έξωτερικοίί κονιάματος, δ π ε ρ ε φ ε ρ ε ν έζω

-γραφημένον το διάγραμμα τfjς ε!κό\•ος. 

co λ κ. Σωτηρίου διεσάφησε τα Ώπ' αύτοίί άνακοινωfiέντα Επιδείξας 

πολλας ε!Κόνας :cαl σχεδιαγράμματα 1). • 

Μετ& ταϋτα ό έταίρος κ. ~Ανδρέας Ξυγγόπουλλος ώμίλησε περl tών οί

r.ιών τοϋ Μ υστριi. 

Ούτος, &φ~ σΟ άνέφερε γενικώς περl τών πραγματεuitένtων περl Βυ

ζαντινfjς ο!χtας (de Beylie κ. Ci.) καl τ&ν σφζομένων Βυζαντινών ο!-

) 
'C ,. ~ " β']: " ι QΙ" "ξ κιών, (Μελεvίχο·_:,. κ.λ.π. ων τινες ει ναι, ειπεν, αμφι ο .ου αρχαιοτητ ~' ε -

ήτασε κυρίως τ&ς οίκίας του Μιιστρά, έν αΙς δύναταί τις να σπουδάση ti}ν 
--ίδιωτικην &ρχιτεκτονικfιν κατ& τΟν ΙΔ' καl ΙΕ' αίώνα. cΩς άνηπροσωπευ
τικΟν τύπον 6λαβεν οίκίαν καλώς διατηρουμένην ·ιιαl εύρισκομένtlν 
ύπΟ τΟ στοιχείον Α Sv τψ τοπογραφικ~ πίνακι τοϋ κ. Millet. Ταύτην, άνα
γομένην ε!ς τον ΙΔ' α!&να, λεπτομερώς 1\πραγμαtεύι'Ιη, όμιλήσας περl tOU 

ισογείου (χρησιμοποιουμένου ώς άπο6ήκης καl σταύλου) καl τοϋ άνωγέου, 
τfjς χυρtας δfjλα δη κατοιχ(ας κιιl περιγράψας την εσωτερικfιν αίιτfjς διά
ταξιν μi\ τα ί\κ σανtδων χωρίσματα (φαρσώματα) τα μικριΧ δελόφραχτα παρά
δυρα (φωτιστιχας ι'Ιυρtδας), την έστίαν, τα ε!ς το πάχος t&ν τοίχων 
διβάνια κ.λ.π. Κατόπιν ί\ξήωσε την ί\ξωτερικijν αc•τfjς Βψιν μi\ τον και'Ι' 
Ολην την πρόσοψιν διήκοντα έξώστην, παρατηρήσας Οτι Εξωτερικώς οί το.ί· 
χοι ί\καλύπτοντο δπο κονιάματος φέροντος ί\ζωγραφημένας ί\ρυι'Ιρας ται
νίας άπομιμουμένας την δια πωρίνων δόμων και πλίνftων τοιχοδομίαν, 
κατα συνή11·ειαν Επιχωριάζουσαν Εν Μυστρig, δ>ς δεικνύοuσι πολλαί άλλαι 
r-~κίαι, τα παλάtια καl έκκλησίαι &κόμη (Παρειtκλήσιον Περιβλέπτου κ. Ci.) 

τα περl tijς ο!κtας tαύτης λεχι'Ιένrα διεσάφησεν δ ρήτωρ δια της επι
δείξεως πολλών ίδίων σχεδίων &ναπαριστώντων ταύτην, ώς νϊiν 8χει, και 

συμπεπληρωμένην. 

Συνεδρ(α 5η τfjς 12ης Ίανουαρtου 1923. 

Προεδρεtα τοu ταχτικοu προέδρου τfjς'Εταιρείας χ. Π. Καλογεροπούλλου. 

'Ο έταίρος κ. 'Ιωάννης Βογιατζtδης iiκαμεν &ναχοίνωσιν περl ματαιωδεί

σης καταστροφfjς τfjς 'Αγtας Σοφ(ας κατιΧ τον ΙΕ'. α!&να. 
'Ο &γορητής, &φ' οο ώμtλησε περl τfjς πολιτικijς τ&ν Παλαιολ6γων 

-~;)'Η ανωτέρω άνακοί·νωσις έξεδόθη έν τ(ρ 'Αρχαιο\ογικι'μ Δελτίφ τόμ. ς (1920 
-21) σ. 177 -·189 ύπΟ τ1)ν έπιyραφiιν «Νεώχεραι παρατηρ1}σ:ις ~eρί τιjς _τε;.νικfίς τώ1: 

. μωσαί'κ{iη· έπi ηj εύκαιρ[q lπισκεvώ1' τοϋ Κα{)ο?.ικοϋ τfjς JJfoνi]ς Οσιου Λουκα. Επιγραφαι 

.καί χαράyματα:. 
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Εν τψ ζητήμαη τfiς ένώσεως τών Εκκλησιών, έξήτασεν Επειτα ποία ήτο fι:· 

πολιτική, κοινωνικη κul έκκλησιαστικ1) κατάστασις έν Κωvσταντινουπόλε ι, 

κατι\ τijν επάνοδον 'Ιωάννου τοϋ Παλαιολόγου έκ Φλωρεντίας (1440), 
Οπο_υ ε!χεν ύπογράψει την ένωσιν τών έκκλησιών, καl ένδιέτριψε κυρίώ;. 
περl. τιlς Εριδας, αίτινες έπηκολού\1ησαν έν Κωνσταντινουπόλει μεταξU τών 

Λατινοφρόνων, ύποστηριζομένων δπΟ τfjς βασιλείας καl τ(jς κυβερνήσεως1 
καΙ τών όρ-&οδόξων, Εχόντων άρχηγΟν Μdρκο\' τΟν ΕίιγενικΟν καί, τού~ 
του δανόντος, τΟν μοναχΟν Γεννάδιον. Τόσον fiτo, είπε, τΟ πά8-ΙJς μεταξU .. 

τών δύο μερίδων, ών η πάλη εξηχολού1Jησε καl επt τοϋ τελευταίου βασι

λέως Κωνσταντίνου, ΟΟστε οί ένωτικοί, κατέχοντες τfιν μεγάλην 'Εκκλησίαν}_ 
διενοή1Jησαν τiρ 1453 να την κατεδαφίσωσιν, εκδικούμενοι τοiις δρl!οδό-

ξους δια τΟν άποτροπιασμόν, δ ν έπεδείκνυον πρΟς αϋτήν,_ άφ' ή ς ή μέρας, 

λήγοντος τοϋ 1452, ετελέσι'Jη εν αuτii ή κοινij λειτουργfα Λατίνων καl 
δρ1Jοδόξων. 

Την πληροφορίαν tαύτην μας παρέχει, προσέ8ηκεν, έπιστολi)'Ιωdννου τοϋ-
Εuγενικοϋ σταλείσα τψ 1453 εϊς Κωνσταντινούπολιν προς τον μοναχον 
Γεννάδιον καi περιεχομένη εν τψ Παρισινψ κώδικι 2075; εξ οδ ό Λάμ· 
προς έξέδωκε τd πλείστα τών μνημείων τοϋ Α' τόμου τών Παλαιολογείων 
και Πελοποννησιακών του. 

Κατα τον Εi'ιγεvικον λοιπόν: «'Ακολού1Jως ήδη παρεδό1Jη σχεδον κα\ 
ό μέγας οδτος ναΟ~ και συνεχωρήitη τοίς άσεβέσιν είς νοϋν βαλέσitαι 
και μηχανt]σασftαι κα8ελείν τοϋτον και καταστρέψαι, είμη έπέσχεν αδ8ις ή 
φιλαν1Jρωπία τοϋ Θεοϋ, χώραν διδοϋσα τii μετανο(<;<>. 

Εuτυχώς το πραξικόπημα δεν επραγμι>τοποιή1Jη, καt οϋτως εσώ1Jη ό· 
ναός, οστις Ιiμελλε νι\ γίνη το σύμβολον τijς 'Ε1Jνικijς 'Ιδέας. 

Συνεδρία 6η τijς 26ης 'Ιανουαρίου 1923. 

Προεδρεία τοϋ τακτικοϋ προέδρου τijς 'Εtαιρείας κ .. Π. Καλογεροπούλλου .. 

~a έταίρος κ. Κωνσταντίνος wΑμαντος Εκαμεν &νακοίνωσιν μ8 f}έμα : .. 
eH Μουσουλμανικi) κατάκτησις κα1 τα προνόμια τών Χριστιανών. 

~ο άνακοινών, άφ' οίί προέταξε γενικωτέρας παρατηρήσεις περl τών 
Τούρκων, εtπεν Οτι ή πρώτη καταστροφfι τijς Μ'ικράς 'Ασίας κατ& τΟν 
ΙΑ',-ΙΒ'. αϊώνα οφείλεται εϊς τον νομαδικον βίον τών Τούρκων καi οχι 
είς τΟν 6ρησκευτικ0ν αϋτών φανατισμόν, Οστις άνεπτύχ8-η βραδύτερον, άπQ, 
Βαγιαζijτ δijλα δiι τοϋ Α'. Oi Τοϋρκοι, πρνσέ1Jηκεν, sγιναν βα1Jμηδον 
Μουσουλμάνοι καl πολu άργι\ άπο νομάδων μετεβλή1Jησαν εϊς άσηκον 
πλη6υσμόν· ή είς αύτοUς μάλιστα μετάδοσις τών παν6ε"ίστικών άρχών> 
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τοϋ Περσικοϋ Sufisnιus, πρΟ πάντων διι:Χ τοϋ ποιητοϋ Δζε}.αλεδδlν

Ρούμι, ημβλυνε τΟν φανατισμόν των, τοϋ8' Οπεl:! κατέστησε την {Μdίν 

τijς 'Εfι.ηνικijς 'Εκκλησίας εδ~ολωτέραν παρα τοiς Σελδσούκοις ij παρα 
τοίς ε:τειτ~ ~Οιtωμανοίς Τούρκοις, παρ~ οίς έπ' 'ίάης εϋ&Uς έξ άρχης δεν 
εγενν1]8η ζήτημα συστηματικijς καταδιώξεως τijς Χριστιανικijς Έχχλη 

σίας. Γράμμα Πατριαρχικον τοϋ 1384 όμολογεί τiιν ελευ1Jερfαν, )jν 'l:α

ρέσχε τΟ ΤουρκικΟν Κράτος είς τfιν Χρισrιανικ1lν 'Εκκλησία\', έλευftερίαvι 

flτις, παρd τ1lν έπίσημον άνοχΙ]ν, δεν fιτο πάντοτε άπόλυτος. 

Το πρώτον επίσημοv sγγραφον ΌΙ!ωμανοϋ Τούρκου το παρέχον εy. 

γυ1lσεις ίιπΕρ τfίς -8ρησκείας, περιουσίας καt ζωijς τών Χριστιανών είναι . 

ό όρισμός τοϋ ΣινUν πασά κατ& τftν παράδοσιν τών ΊωανV-ίνων τψ 1430.'-

Τούτων οϋτως Εχόντων, 1] άναγνώρισις τfjς προνομιακijς -8έσεως της 

έχκλησίας ύπΟ Μωάμεit του κατακτητοϋ ύπiϊρξεν · έπανάληψις άπλώς πα· 

λαιάς τ-άξεως πραγμάτων, ής έπωφεληfJ-είσα 1'1 Εκκλησία, διετύπωσε και

επέτυχε βα1Jμηδ0ν την &νεξαρτησίαν τijς εσωτερικijς διοικήσεως, tlιν διά· 

σωσιν τών Εκκλησιαστικών περιουσιών, την διοικητι>η1ν έξουσίαν είς τα· 

ζητήματα τοϋ γάμου, διαζυγ(οu δια1Jηκών κ.τ.λ, &ς χα\ τi]ν&παλλαγήν rης. 

άπΟ τών αύδαιρεσιών τών κατiι τόπους Τουρκικών &ρχών. 

Τελευτών ό κ .... Αμαντος είπεν δτι οϊ Χριστιανοt κατα περιφερείας-. 

(Χίος-Κυκλάδες-Σποράδες) συνεπλήρωσαν τα 1Jρησκευτικα προνόμιά των 

δια πολιτικών, ύφ' 6>ν άπηλλάγησαν έκτάκτων τινών, &ς καl τακτικών φό

ρων και έπέtυχον αϋτοδιοίκησίν τινα έσωτερικήν. 

Συνεδρία 7'1 τijς 2ας Φεβρουαρίου 1923. 

Προεδρεία τοϋ τακτικοϋ προέδρου τijς 'Εταιρείας κ. Π. Καλογεροπούλλου, . 

Ό ι\ταϊρος κ. Ά ναστάσιος 'Ορλάνδος &μίλησε περl τών παλατίων 

τοϋ Μυστρα. 

Ό κ. 'Ορλάνδος, όρμη1Jεiς εκ τijς !σχνότητος τών πληροφοριω ι, ι'iς 

παρέσχον περt τijς &στικijς άρχιτεκτονικijς τοϋ Μυστρά ό Millet καl ό> 

Struclc~ έπελήφδη άπΟ πενταετίας τfjς λεπtομεροϋς έξετάσεω; τών παλα

τίων τών δεσποτών τοϋ Μορέως, &ς καl μιάς μεγάλης οίκίας εόρισκομένης 

Εν τfi συνοικίg τών πα.λατίων, ύπΕρ _την έ)tκλησία_ν τοp Άγ. ~ικολάου. 

. Βασιζόμενος δ' επl ι\νος χωρ(ου τijς 'Αραγωvικijς παραλλαγi'jς τοίί Χροv.
κοϋ τοίi Μορέως και έπι άρχιτεκτονικών ένδείξεων όπεστήριξε την γνώ

μην δτι ή άκρα αΗtουσα τfjς άνατολικfjς πτέρυγας τών παλατίων δυνατΟ\• 

νό έκτίσ{}η όπΟ τών πρώτων οίκιστών τοϋ Μυστρα, τών Φράγκων δfiλον 

δτι, παραμεινάνtων εκεί άπο τοϋ 1248 μέχρι τοϋ 1259. Άργότερον ή, 
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πτέρuξ αύτη κατφκή{}η 

·Οίτινες προσέ3εσαν καl 
.πτέρυγα. 

Πρακτικά. 

ύπΟ τών Βυζαντινών στρατηγ<'Ον καl δεσποτών, 

tiλλ δ , " 'λ δ' ' ' β' α ιαμερισματα, εν τε ει ε και την ορειον 

'Αρχόμενος Επειτα άπΟ Νότου έξtlτασεν ό κ. 'Ορλάνδος 'διαδοχικώς 

τα διάφορα διαμερίσματα τών παλατίων και έπέστησε την προσοχfιν Επl 

·ilρχιτεκτονικών και οίκοδομικών /,επτομερειών, ώς π. χ. της μη δργανικfjς 

-συν{}έσεως δύο διαφόρου δψους γειτονικών τοίχων προς άποφυγην δημι· 

ουργίας ι}ηγμάτων έξ άνομοιομόρφου κα{}ιζήσεως. 

Έξήτασε μετd ταϋτα καl έταύτισε τΟ παρεΚκλήσιον, τΟ λουτρΟν καl τΟ 

άποχωρητήριον, <Ιτινα δεν ε!χον εξετασΜj μέχρι τοϋδε. Διεξοδικώτερον 

fιρεύνησε τaς λεπτομερείας τijς μεγάλης αt{}ούσης τοϋ {}ρόνου τών Παλαιο· 

λόγων, fiτις, &νηftέτως πρός τα λεγόμενα Uπό τοϋ Struck, δΕν Εφερεν άνω 

·δεύτερον Οροφον. 'Επέδειξε δΕ καί λεπτομερείας τοϋ σχεδίου τών ύστερο

γοτfίικfjς έπιδράσεως πωρίνων περιβλημάτων τών παραfίύρων, τίjς κόγχης 

-τοϋ θρόνου, τ(Qν Εστιών κ.Λ.π. Πάντων τούτων προσήγαγε λεπτομερη σχέ-

-δια συνοδευ'θέντα ύπΟ άναπαραστάσεων τοϋ μνημείου έκτελεσ-3εισών fιπΟ 

τοϋ ίδίου. 
Έν τέλει έξήτασε τi)ν διάταξιν καl &ρχιτεκτονικην διαμόρφωσιν τοϋ 

.λεγομένου μικροϋ άνακτόρου, περl τοU Οποίου ούδf:ν είχε γραφfί μέχρι τοϋδε, 

-.καl τΟ Οποίον itεωρεί μάλλον ώς στρατιωtη{Ον προορισμΟν εχσν. 
Ίδ ζ, " , ,. ~ξ λ Ι _Q. e ~ ' ια οντως ωραια ει ναι, ε ηκο ουυησεν, η εσωτερικη διασκεufι τοϋ έσω-

τερικοϋ τοϋ κατ& ηlν γωνίαν τοϋ κτηρίου εδρισκομένου πύργου. 'Έκατέ

ρωftεν τfjς -3ύρας, ήτις άγει είς ώραιότατον Εξώστην, ύπάρχουσιν Εσωτερι

κώς δύο καλλιτεχνικώτατα προσκυνητάρια καl Επl τών Ν.λλων δΕ τοίχων 

-όρftογώ\U.ΟL βαftύνσεις, \Jπεράνω δ' αί'Jτών ράφια φερόμενα έπi Κιλλιβάντων. 

Ή {}ο),ωτη όροφη τοϋ πύργου στηρίζεται δι& μεγάλων &ψίδων έπl τεσ

σάρων πεσσών τοποΒετημένων κατά tdς τέσσαρας γωνίας. ΕLς μίαν δΕ τώ\ 

γωνιών τούτων είναι τοποδετημένη καl κρυπτη κλίμαξ άγουσα άνω εί.ς τΟ 
δώμα. 

Οίι μόνον δ' ή έσωτερική, άλλό καl ή έξωτερική διαμόρφωσις τοϋ πύρ. 

1'0U τούτου είναι καλλιτεχνικωτάτη άποτελοϋσα μίαν τών ώραιοτέρων καl 

γνησιωτέρων εμφανίσεων τijς tδιωτικijς άρχιτεκτονικijς τών Βυζαντινών. 

Καl τοϋ κτηρίου τούτου έπεδείχ{}ησαν i:Jπό τοϋ κ. Όρλάνδου λεπτο

'-μ~ρiϊ .. σχέδια, &ς καl άναπαραστάσεις τοϋ τε έσωτε'ρικοϋ καl τοϋ έξωτερικοϋ 
,αυτου. 

Συνεδρία 8'1 τijς 13'1ς Δεκεμβρίου 1923. 

Προεδρεία τοϋ τακτικοϋ προέδρου τfjς 'Εταιρείας κ. Π. Καλογεροπούλλου. 

Ό εταίρος κ. Γεώργιος Σωτηρίου άνεκοίνωσε τa πορίσματα μελέτης 

I 

! 

< 
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του περl της ίστορίας καl τών μνημείων τοϋ κάστρο υ Γ ε ρακί ο υ καl 
της περιοχfj~_ αίιτοU, 3εωρη3έντος ώς Φραγκικοϋ κέντρου ύπΟ των 

μέχρι τοϋδε <iσχοληΜντων περl α~τοϋ. 

Κατ& τΟν κ. Σωτηρίου, ή έπl δικορύφου προβούνου τών ΝΔ. ύπω

,ρειών τοϋ Πάρνωνος νεκρόπσλις του Γερακίου, ώς καl τ& μνημεία της 

περιοχfίς αύτοϋ, Βχουσι Βυζαντινόν χαρακτiiρα. ΤΟ Ονομα τοϋ Γ ε ρακί ο υ, 
τό Οποίον ύπΟ τΟν τύπον •Ιεράκων φέρεται είς τ&ς πηγάς, Ερμηνεύει ώς 
προελ30ν εκ της γνωστfjς Βυζαντινfjς οίκογενείας τοϋ 'Ιέ ρ α κ ο ς, είς γόνον 
τijς όποίας παρεχωρ>]{}η, πι{}ανώτατα, εtς πρόφραγκικο\Jς χρόνους ή περιοχη 
τ ώ ν ά ρ χα ίων Γ ε ρο ν 8 ρ ώ ν. Ή παραχώρησις αδτη fiτo σύμφωνος 
προς την Βυζαντινην πολιτικήν, πρόγραμμα τijς όποίας, κατιΧ τον όμιλη· 
τήν, fμο η επίτευξις &φομοιώσεως τών έντοπίων μετα τών κατελ{}όντων 
είς τfιν εϋφορον Λακωνικήν πεδιάδα ξένων στοιχείων. ~ο ΒυζαντινΟς Ομως 
χαρακτijρ τijς νεκροπόλεως Γερακίου καl τijς περιοχfjς α~τοϋ συνάγεται 
κυρ(ως έκ τfjς μελέτης τών μνημείων και των επιγραφών 

τ ω ν. Οί άρχιτεκτονικοl τύποι τών Ναών τοϋ Γερακίου (β α σ ι λ ι κ α l 
μονό κ λ ι τ ο ι μ ε τ ά καμάρα ς, ν α t δ ρ ι α σ τ α υ ρ επί σ τ ε γ α κ α l 
σ τ α υ ρ ο ε ιδεί ς μ ε τ α τ ρ ο ύ λ λ ο υ ε κ κ λ η σία ι) είναι συνή{}εις με{}' 
Όλων τών ίιεπτομερειών των &ρχιτεκτονικοl τύποι τών Βυζαν'tινό>ν ναών 
καl τών ναών πλείστων Έλληνικών χωρών. 

AL κοσμοϋσαι τοUς ναοUς τούτους τ ο ι χ ο γ ρ α φ ία ι διαφέρουσι μΕν 
-τών τοιχογραφιών τοU Μυστρά, παρουσιάζουσιν Ομως τύπο υ ς ά ρ χ α ί
ο u ς κ α ι π α ρ α δ ε δ ο μ έ ν ο υ ς, συγγενεύοντας προς την μεγάλην άγιο
γραφικην κίνησιν την άναπτυχ{}είσαν εtς τaς πολυαρί{}μους μονι\ς τijς 

'Ανατολijς, έξ έπιγραφών μάλιστα δύναται ν' άποδειχ{}fi δτι έζωγράφησαν 
·ταύτας περιοδεύοντες («περιοδευταl») μοναχοl καl Lερείς έκ Μικρα
--σιατικών ϊσως μοναχικών κέντρων όρμιUμενοι. τα_ έλάχιστα τέλος γλυπτικ& 
·fργα, ώς είναι τ& flυρώματα τών ναών καl τΟ προσκυνητdριον τοU ναοϋ 
τοϋ 'Αγίου Γεωργίου τοϋ Κάστρου, iiχουσι μεν Φ ρ α γ κ ι κ η ν έ π ί δ ρ α
. σ ι ν, αϋτη Ομως προf)λ-ltεν έκ λόγων έπιμιξίας καt έκλογης δυτικών ftεμά
των ύπό ~Ελλ1lνων τεχνιτών. Τοιαύτην έπίδρασιν βλέπομεν καl είς τοUς 
ναο\Jς tοϋ Μυστρa, τfjς Κρήτης καl tiλλων βυζαντινών καl μεταβυζαντινών 
κέντρων, (Παλαιοχώρας, Κυ8ήρων, Αtγίνης κ. ti.) χωρiς νa δυνάμε8α, ί!νεχα 
άσφαλών περl τrjς κτ(σεως των κέν~ρων τούτων μαρτυριίίη•, ν' dνακηρύ· 
ξωμεν τu Ι!ργα ταϋτα Φραγκικά. Το πρόβλη'μα τών ο t κ ο σ ή μ ω ν &φέδη 
ύπΟ τοϋ κ. Σωτηρίου να έξετασ3fi ύπΟ τών είδικών, .Οπόνοιαν δμ.ως έξ
-έφερεν ο.Οτος περl δύο -θυρεc'Ον, μήπως ούτοι s-α ήδύναντο καl ώς άπλά 
-κοσμήματα, ο~χl δε ώς οtκόσημπ νa έξηγη{}ώσι. 
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Ή μελέτη τω" ν ε'~ ι γ ρ • Γ ' ' ' • ) 
J" α φ ω ν ερακιου, κατα τον ο μι .ητήν, απο--

δεικνύει Οτι τοίίτο μετd την παράδοσιν αVτοίί εί~ τοUς ΒυζαντινοUς τώ 1262·

ϋπΟ τών Επl πεντήκοντα μόνον Ετη καταλαβόνταιν τΟ κάστρον Φρ.άγκων~ 
&πέβη μετd τfjς περιοχf}ς του βυζαντινΟν κέντρον άξιόλογον τΟ όποίόν οί 
'ξ , ' ε ευγενών βυζανηνών ο'ίκων καταγόμενοι και έν ταϊς έΠιγραφαίς του 
μνημονευόμενοι Σεβαστοi, Τσαούσιοι, Λογο8έται1 Δυνατοl κ. α. άνέδειξαv-· 
ίσάξιον τοϋ Μ υστρά. 

Συνεδρ[α 9η τijς 27ης Δεκεμβρ[ου 1923. 

Προεδρεία τοϊi τακτικοϊi προέδρου τijς Έταιρείας κ. Π. Καλογεροπούλλου .. 

eo εταίρος κ. Φαίδων Κουκουλ€ς Εκαμεν άνακοίνωσιν περl τών παρ&. 
Βυζαντινοίς καταδέσμων. Ό όμιλητής, &φοϋ δια παραδειγμάτων ύπεστή· 
ριξεν Οτι ο'Ε κατάδεσμοι δεν €παυσαν Οντες Εν χρ1lσει άvα τdς tΕλληνικι1ς_ 
χ~ρα~ κα{}' Οi.ους τοVς μέσους αίώνας, διιlρεσεν Επειτα αfιτοiις εϊς δύο_ ε'ίδη~ .. 
εις τας καταπασσαλεύσεις, νίiν κοινώς καρφώματα, καl τοiις κυρίως dποδέ~ 

σμους, κοινώς αμποδέματα, παρηκο/.ού-θησε δ 1 εκατέρου τών είδών τούτων· 

τη,ν Εξέλιξιν, άπΟ τοϋ ΔΌ μετd ΧριστΟν αϊώνος μέχρι τi]ς ά/1ώσεως, έπl τfι~ 
βασει κειμενων, συναξαρίων, μαγικών βιβλίων, νομοκανόνων και U.λ'λων 
πηγ&ν. 

Έν τfi άναπτύξει τοϋ -θέματός του δ κ. Κουκου/~Ες εκαμε λόγον καl 
πε~l τfjς σχέσεως τών καταδέσμων πρΟς τα τελέσματα, περl τ<Ρν διαφόρων-· 
τροπων τοU &ποδέvειν, τών δλών, δι' &ν Εγίνετο κατd τΟν μεσαίωνα δ~ 
&πόδεομος, τοϋ τόπου, Εν Ψ ούτος Ενηργείτο, ώς καl τών άποδενομένων 
άντικειμένων, 1}τοι άν{}ρώπων, ζψων καl &ψύχων. 

Τελευτών τΟν λόγον ό όμιλητης είπεν Οτι ή μελέτη τών κατα τοVς Bu~ .. 
ζαντινοiις χρόνους καταδέσμων, ουμπληρουμένη δια τής παρακολου3>]σεως 
~ύτών κατό τοiις μετd την άλωσιν χρόνους καl τσUς σημερινούς, δύvαtω. 
εν πολλοίς να διασαφήσυ πολλa ζητήματα σχετιζόμενα με τοuς &ρχαίους 
καταδέσμους. 'Εργασίαν ύπΟ τοιοϋτον πνεύμα, εlπεν δτι {}ι.Χ δημοσιεύσιι 
προσεχώς 1). • 

Συνεδρ[α ] Qη τijς 17ης 'Ιαvουαρ[ου 1924 

Προεδρεία τοίί τακτικοϋ προέδρου τijς 'Εταιρείας κ. Π. Καλογεροπούλλου. 

Ό έταίρος κ. Πέτρος Φουρίκης &μίλησε πρ&τον περl τijς σημασίας και 

1
) "'Εν τμfjμα τfjς έργασίας ταύτης ύπΟ τΟντίτλον 1\fεσαtωνικοl καί Νεοελλη'\'ιr.οL 

κατάδεσμοι εδημcσιεύθη εν Λαογραφίας τόμ. 8 σελ. 302-346. 
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--δ;ξίας τών το;τι;ωνuμικών έρευνώv, περl τοϋ διd μέσου τών αίώνων διαμορφω

itέντος χάρτdU_'Ι..της "Ελλάδος καl περl tfίς πλάνης έκείνων, οϊτινες παντα
:zοϋ βλέπουσι Σλάβους κατελ8όντας καl σltλαβώσαντας τl]ν Πελοπόννησον 

κατ& τΟν μεσαίωνα. 

~ΈπειταJ είσελ3ων είς τΟ κύριον περl Πρεβέζης θέμαJ ώμίλησε περl τfις 

·it έ σ ε ω ς αύτfίς, ύποστnρίξας Οτι αίJτη Εκτίσ-θη _ δπου και νϋν κείται καl 

dποκρσύσας τCtς περl τοϋ Εναντίου γνώμας καl δή καl ΕκείνηνJ καft' ην 

συνφκίσ8η Επl τfίς -3έσεως παλαιοτέρας πόλεως. Έξετάσας δ' Εν Εκτάσει 

-τα κατd τΟν χρόνο ν τfίς κτίσεώς της, &πεφάν-3η δτι αίJτη δέον νά τε~fι 

τοDλάχιστον είς τd τέλη τfίς 12ης fκατονταετηρίδος. cΩς πρΟς τΟ Ο ν ο μ α 

της πόλεως, &ντικρούσας πάσας τdς μέχρι τοϋδε προταθ-είσας Ετυμολογίας, 

ύπεστήριξεν δτι τοϋτο είναι ~Αλβανικόν, καl δηλοί Ο, τι καl τΟ πέρα μ α. 

Μετd ταϋτα, άνασκοπήσας τΟ: περl τfjς ίστορίας της πόλεως εΊρημένα, 

ύπέδειξεν Οτι καΙ. οί Εν αlιτfi σφζόμενοι ν_αοl δ ύ ν α· ν τ α ι ν' άναχδ-ώσιν εϊς 

-τΟν 12ον αϊώνα, άν μη οίκοδομικοl λόγοι αναμφισβήτητοι άποκρούουν τοίiτο. 

Έν τέλει ό κ. Φοuρίκης ύπέδειξεν δτι αί βvζαντιναl 6ρευναι δεν δύ

νανται νd είναι πλήρεις, αν μη Εξετασ~fi μετd προσοχfις η τε ίστορία καl 

tl λαογραφία τών γειτόνων λαών, τοϋ-&' δπερ -θα πιστώqn και την Εκπολι
·.τιστικfιν δύναμιν τοϋ Βυζαντίου 1). 

Συνεδρtα llη τijς lης Φεβρουαρίου 1924. 

Προεδρεία του τακτικοίί προέδρου τijς Έταιρε[ας κ. Π. Καλογεροπούλλου. 

Ό έταίρος κ. Ίωάvνης Βογιατζtδης λαβwν τον λόγον εχαρακτήρισε 

την ύπΟ τοϋ Λάμπρου Εν τ ψ δευτέρφ τόμφ τών Παλαιολογείων και ΙΙελο • 

: ποννησιακών δημοσιευ8εϊσαν Εκδεσιν τοϋ Σχολαρίου πρΟς τΟν Δεσπότην 

Δημήτριον Παλαιολόγον ώς νέαν πηγ!jν Βuζαντιvijς ιστορίας πραγματευο

μένηv περl τών γεγονότων τώv Ετών ~437.1450, όπότε, νομίζει, δτι Εγράφη 

~1 εκaεσις. την πηyηv ταύrην εϊς U.λλα. μεν συμπληρσίiσαν τας μέχρι τοϋδε 

γνωστας πηγΟ:ς, εΊς ϋ.λλα &λλως ίσrοροϋσαν τα 1iδη γνωστά, πολλαχοϋ δΕ 

Ολως νέα διδάσκουσαν, διήρεσεν ό όμιληtης είς τα έξfjς fπτα κεφάλαια, τα 

όποία καl &νέπτυξε· α') ό Δεσπότης Δημ1lτριος Εν τfi συνόδφ Φaρράρας 

κal Φλωρεντίας, β') Υι έν τ<{) Εύξείvφ άρχη τοϋ Δημητρίου, γ') Ο Εμφύλιος 

πόλεμος Δημητρ[ου καl τοϋ βασιλέως 'Ιωάννου Η'. δ') ό. εμφύλιος πόλε

μος τ:ών άδελφών 'Ιωάννου Η Ό, Θεοδώ_~ου ,καt Θωμα τ<?ν Παλαιολόγων, 

.z') tιi άπΩ τοϋ -θανάωυ του βασιλέως 'Ιωάννου Η'., μέχρι τfjς εLς Πελοπόν-

1
) "Η άνακοίνωσt; αϋtη_ δημοσιεύπαι Εν τψ- παρόντι -τόμφ σελ. 274~294. 
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νησον &ναχωρήσεως τού Δεσπότου Δημητρίου, ι;') ό πρώτος έμφύλιος πό~ 

λεμος έν Πελοποννήσφ τών &δελφών Δημητρίου καl Θωμά τών Παλαιο

λόγων καί ζ') ποία fι 1στορικη &ξία τίjς νέας ταύτης πηγi'jς 1). 

Συνεδρία 12η τίjς 22ης Φεβρουαρίου 1924. 

Προεδρεία τoii τακτικοϋ προέδρου τijς οΕταιρείας κ. Π. Καλογεροπούλλου •. 

Ό έταίρος κ. Γεώργιος Ε. Τιπάλδος έξ !δίων έρεuνών καί ο!κογενειακών 

του εγγράφων άπέδειξεν iJn ό Oav. J acopo de Ariano, τοiτοτηρητη~ τών 
Τόκκων έν Κεφαλληνίι;χ, ενυμφεύθη, πλην τίjς ύπο τών ιστορικών μνημο

νευομένης 'lωαννέλλας τών Τόκκων, κόρης τoii έν Νεαπόλει Καρόλου Τόκ

κου, κul τfιν άγνωστον μέχρι τοϋδε εϊς τοiις ίστορικοVς καt γενεαλόγσυς: 

&δελφijν τοϋ Καρόλου Β'. Τόκκου, Δεσπότου 'Ηπείρου καl Κόμητος Πα· 

λατίνου Κεφαλληνίας, Ζακύν{}ου κ.λ.π. "Αγγελικήν, κατ& το ~τός 1424, γενό
μενος ο!Jτω σύγγαμβρος τοϋ τελευταίου Αϋτοκράτορος τοϋ Βυζαντίου Κων-· 

σταντίνου Παλαιολόγου. 

Ό Oav. Jacopo de Aι·iano, πάντοτε κατα τ&ς μελέτας του κ. Γεωρ

γίου Ε. Τιπάλδου, άνηκεν είς τΟν οίκον τών πριγκήπων Sabran κομ1l-· 

των τίjς Ίταλικijς πόλεως AΓiano. 

Μετα ταiiτα ό έταίρος κ. Σοφοκλijς Χουδαβερδόγλους ώμίλησε περί τijς 

σημειογραφίας τών όμιλιών ']ωάννου τοϋ Χρυσοστόμου. Βασισθείς ό 

όμιλητης έπί τε tών &ποστροφών, Ciς ό Χρυσόστομος έν μέσφ τrί'Jν Ομιλιών 

του άπηύ\tυνε πρΟς τΟν λαΟν έξ &φορμfiς τυχαίων γεγονότων, άποστρο

φών, ών γέμουσιν αί όμιλίαι του, άλλ<Χ καl Επί ρητfjς δηλώσεως τοϋ Σου'ίδα,. 

&πέδειξεν Οτι ό Χρυσόστομος αύτοσχεδίαζε τας όμιλίας του. ~Ότι δΕ αύται 

διεσώθησαν δια τfjς σημειογραφίας, μαρτυροϋσιν δ Σωκράτης, Νικηφόρος 

Κάλλιστός, Γεώργιος Β'. Πατριάρχης 'Αλεξανδρείας, Συμεων ό Μεταφρά

στης καί ό άνώνυμος βιογράφος του Χρυσοστόμου, κα{}' δν είς μίαν λιτα-. 

νείαν έκ Βυζαντίου είς Δριπείας, o'L παρακολου3ήσαντες τΟν Χρυσόστομον 

δξυγράφοι &νέγραψαν 18 αύτοσχεδtους λόγους του. 

π ' ~ ... " , '!' u 34 " 'I' '_(}. " ' ροσετι ρηtως αναγραφεtαι, ειπεν,οτι ομtΛ.ιαι του περιεσωυησαν «απο. 

σημείων» καl έδημοσιεύ{}ησαν μετd τΟν {}άνατόν tου. 

'Ο κ. Χουδαβερδόγλους εν τέλει ώμίλησεν έν συνόψει περi τfjς παρα, 

Βυζαντινοίς σημειογράφίας καl περl τών πατρώνων τών στενογράφων άγίων 

Μαρκιανοϋ καl Μαρτυρίου, ών ό ναΟς άναφέρεται Οτι ίδρύ{}η όπΟ τοϋ 

J) Ή ό.νακοί·νωσις αύτη Εδημοσιεύθη Εν Ν. ΈλληνομΎΊlμονι τόμ. 18 σελ. 70-105. 

ύπΟ τΟν τίτλον Νέα πηγη Βuζαντινi}ς ίστορίας 1437-1450. 
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Χρυσοσ~όμου 1
). 

Συνεδρία 13η τijς 13ης Νοεμβρίου 1924. 

Προεδρεία τοϋ τακτικοu Προέδρου ,η, Ο Εταιρείας κ. π. Καλογεροπούλλου. 

Ό έταίρος κ .. Θεμιστοκλίjς Βολίδης είπεν Iitι μεταβας έπl ε!δικfι, 

άποστολfi είς "Αγιον 'Όρος κατα το 1921 έμελέτησε κατa τi]v βραχείαν 

έκεί διαμονι]ν του κα\ f!.λλων αϋτοϋ βιβλιο{}ηκών χειρόγραφα καl δη tά. 

τijς ίεριiς μονijς Παντοκράτορας. 

'Αφοϋ άνέφερεν επειτα Οτι κατd τάς έρεύνας του άνείiρε τό ώς άπο~ 

λεσ{}8ν φερόμενον εν tii\ χFLρογάφφ καταλόγφ όπ' άρι{}. 63 λειτουργικον ε!λητά- · 
ριον καί άνεκοίνωσε συνοπτικώς τό περιεχόμενον 45 νέων κωδίκων μη περιλαμ· 

βανομένων έν τii\ καταλόγφ τoii Λάμπρου, περιέγραψε διεξοδικώτερον τον vπ' 

άρι&. 251 κώδικα, τΟν περιέχοντα tργα τοϋ κατ& τΟν ΙΔ' αίώ\•α άκι..ιάσαντος-. 

δπαδοu τών ιjσυχαστών μοναχοϋ Ίωσljφ τοϋ Καλο{}έτου. Άφορμljν λαμβάνων· 

δ κ. Βολίδης έκ τοϋ κώδικος τούtου, είπεν δτι τά fργα τοϋ Καλο&έτου δΕν 

ήσαν άγνωστα μέχρις Εσχάτων, ώς οί έρευνηταl έπίστευον, άλλ' Jlδη άπΟ, 

τοϋ 1884 γνωστ& έκ σχετικοϋ δημοσιεύματος τοϋ 'Αρχιμανδρίτου Δανιi]λ. 

Στεργιάδου i\ν τjj 'Εκκλησιαστικfi 'Αλη3είι;χ (τόμ. Δ'. σελ. ~21-223). 

~σ άνακοινών, άφ' ού όπεστήριξεν δτι ιi όρ-3η έκφορ& τοϋ όνόματος

τοϋ συγγραφέως είναι Καλό{}ετος και ούχl. Καλοflέτης, ώς δεικνύει καl ό

i\ν Χρυσοβούλλοι.ς καί f!.λλοις έγγράφοις τύπος Καλό{}ετος καί ό λατινικος 

Oa!otl1eto καί, άφ' oiJ σuνεπλήρωσε το i\ν άρχjj κενον τοu προμνημονευ- " 

&έντος κώδικος έξ έτέρου νεωτέρου κώδικος ά:νακοινωflέντος ύπό Ν. Βέη 

(ΒΖ. 17. σ. 86-91) καi &ποκειμένου έν τjj έν Λευκασίφ τών Καλα

βρύτων μονjj τοu Άγίου Ά3ανασίου, προανήγγειλε τljν 8πl τfi βάσει 

άμφοτέρων τών κωδίκων Ιiκδοσιν τών ~ργων Ίωσljφ τoii Καλο{}έτου. 

Μετα ταiiτα ό έταίρος κ. Φαίδων Κουκουλ8ς άνέπτυξε το {}έμα : Ή 

Νεοελληνικl] καί τa Βυζαvτινα Ιi3ιμα. 

l\Ηα τών &ρίστων πηγών, είπε, τιί:ιv δυναμένων ν& μάς πληροφορή-. 

σωσι περί λησμονη{}έντωv καl Εκλιπόντων παλαιοτέρων έ8ίμων, καl δη 

καί Βυζαντινών, είναι 1i Νεοελληνικη γλώσσα. Ή φράσις λ. χ. «Ιiστειλαν 

μια γραφι] σε τρείς μεριες καημένψ υπομιμνήσκει το σχεδΟν i\κλιπον 

1) ~ο αύτΟς έταϊρος κ. Χοuδα6ερδόγλους ιlνεκοίνωσεν έγyράφως είς την 'Εταιρεία; 
τίJ 7 Αύγούστοu 1922 δτι έπισκεφθεlς τούς έν τφ Έλαιώνι της Άττικi'}ς να·ισκους και 
δη τΟν τών Εtσοδίων τi'jς Παναγίας [Σ.Ε.Β.Σ. Πρόκειται περi τοϋ ναοϋ τfις }Ιουστα
πίδαινας] διέγνωσεν i}ν τfi Ο.ποκεκρουσμένη ΕπιγραφίJ πετωμένου ήμερασαπ,οπραγματ~ •. 
τfι Επt τοϋ ύπερθύρου κεχαραγμένη. τμημα τοϋ 1' ψσ.λμοϋ τοϋ λέγοντος: .ου ~οβηθη
σει Ο.πΟ φόβου '\'Uκ.tερινοϋ, άπΟ βέλοuς πέτομέ1'οv ήμέρας, άπΟ πράγματο[ς] εy σκοτει δισ~-·· 
πορεuομένου, ό.πΟ συμπτώματος δαιμονίου μεσημβρι\•οϋ κ.λ.π. 
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·σήμερον Ε3ιμον τf\ς είς Εν η τρία σημεία καύσεως έπιστολfις πένί1ιμον ε~ίδη

. σι ν άγγελλο,;:σης η καl άπειλητικi]ς, τό δΕ πρΟς ϊκφρασιν πείσματος σχημα, 

κα-Β' δ κτυποίίμεν τfιν κοίλη ν άριστερriν χείρα δια τfjς εi.ς γρόν8ον συν

-εσφιγμένης δεξιάς Uπομιμν1lσκει παλαιότερον εσ-ιμον, κα-3' δ ή έρίζουσα 

-yuvη Εκτύπα συνεχώς πρΟ της οίκίας τfjς &ντιπάλου της Lγδίον. 

Προχωρrον ό κ. Κουκοuλες ήρμ>]νευσε τl]ν φράσιν «τοϋ φίλησα τα 

πόδια» καί «Εφ ίλη σα κατουρημένες ποδιΕς» έκ τοϋ ·παρ& Βυζαντινοίς 

-συνη{}ιζομένου ποδοφιλήματος η τοϋ φιλήματος τοϋ liκρou τών φορεμά

·των (ποδιάς) προς ίiνδειξιν παρακλήσεως. την φράσιν «τοϋ δωκε τη μύτη 

'ς τα χέρια» η ς:δΕν εμεινε ρου-Βόύνι» έκ τijς μεσαιωνικfίς συνηθείας ν~ άπο

-κόπτωσι πρΟς ημωρίαν η ϋβριν τfιν ρίνα τοϋ άντιπάλου, την φράσιν «ψώ

νισε καβαλλdρις» Υ}τοι fιπαηlδη κατ& η)ν άγοράν, έκ τ·ης &πάτης, ην 

-Vφίσταντο οί ανωτέρας κοινωνικfίς τάξεως Βυζαντινοί, οί πολλάκιζ &γορά .. 

; ζοvτες. άπΟ τών "ίππων καl ημιόνων, ώv έπέβαινον, τέλος δΕ την πα

, ροιμιώδη φράσιv «ζ:Ω καl ζώνεται» ήρμήνευσεν ώς έξης: cH ζό)νη, είπε, κατ& 
τοUς Βυζαντιvοiις χρόνους {iτο δείγμα &ρχfjς καl τιμfjς, έντείί{}εν τΟ ζών
'νυσ3αι έσήμαινεν Εν άρχfι καl τιμfί είναι π. χ. «αύτΟ; φέρει ζώνη-ν πρωτο

σεβαστοϋ», «tO τοϋ ),ογο3έτου άξίωμα περιεζώσατο», «τΟ κράτος τfjς 

, βασιλείας περιεζώσατο » κτλ. Κατ& ταϋτα «αύτΟς ζfi καl ζώνεται» σημαί

νει αίιτΟς ζί} καl Εν άκμii έστιν, την σημασίαν δε ταύτην ϊχει νυν- ένιαχοϋ 

~ φράσις. Έπειδfι δ" Εκ παραλλήλου λέγεται «αϋτΟς ζfι καl ζένει» (δζέvει) 

η ζfι κοl ζένεται ητοι ζϋ καl κακοζfι, δι' αUtO έλέχ/Jη καί ζfι καl ζώνεται 

-&ντί τοϋ ζfι καl κακοζft. 
Συνεδρ(α 14'1 της 27ΊJς Νοεμβρ(ου 1924. 

Προεδρε(α τοϋ τακτικοϋ προέδρου της 'Εταιρείας κ. Π. Καλογεροπούλλου. 

Ό εταiρος κ. Θωμάς Βελιαν(της ώμ(λησε περl τijς δημοσιονομικijς 

καταστάσεως τών Παξών Επl cΕνετοκρατίας. 

'Στηριζόμενος κυρίως έπί άνεκδότων οίκογενειάκώv αύτοίi Εγγράφων, χρονο

λογουμένων απΟ toίi Εrους 1625 μέχρι τοϋ 1805, είτα δ8 και έπl t6n• 

. -σχετικών 'ιστορικών π/1ηροφοριών τών παρεχομένων ύπό τών 'ίστορησάν
των τα κατα ηΧς ~rονίους νήσους, &πέδειξεν Οτι, έν ψ ή νfiσος τώv Πα
.ξό">ν κατa τiιν κατάληψιν αϋτης uπο τών Βενετrον (1386) &πετέλει μέρος 

.toP τιμαρίου τοϋ &νήκοντος εLς τόv τιμαριοϋχον Adaιno de Sant Iρ

iJOlito, κατόπιν τΟν Κερκυραίον Altabilla, είς τΟν Οποίον έπλήρωνεν έκατόν 

δ ' " ' " ' 'β λ ' ' ' ~ ' Β ουκατα ενιαυσιως, εν τουτοις κατε α ε και φορους τινας εις το ενετι-

.κΟν Δημόσιον, ώς προκύπτει Εκ τfjς νομιμοποιήσεως τούτων διό τώv Διαw · 
·.ταγμάτων (coι)itoli) τών ετών 1495 καl 1624. Κατ& το f'τος 1513, έξ-
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ηκολού8ησεν ό όμιληηlς, ή Βενετικη Κυβέρνησις έπώλησε την vfjσov τών 

Παξ&νιμε τΟ δικαίωμα της έξωνήσεως είς τfιν Κερκυραϊκην οίκογένειαν 

τών Άβeάμη, dντl 3.600 δουκάτων, τών κατοίκων Uποχρεωfιέντων, πλην 

τοϋ μνησθ-έντος τιμαριωτικοϋ κανόνος, νιl καταβάλλωσιν είς τοiις ίδιοκηl

τας τijς νtlσου των ποσότητά τι να κριδής άναλόγως τfjς παρ' έκάστου 

κατεχομένης γη;. ~Εξεγερδέvτες δμως βραδύτερον οί Πάξιοι .κατα τών 

tδιοκτητών τfjς ν1lσου των, έπέτυχον να πληρώνωσιν είς αύτσVς μόνον 

-300 δουκάτα ένιαυσίως. ΤΟ ϊτος 1707 η Βενετικfι Κίιβέρνησις άνέκτησε 

την έπl των Παξ·ίJν κυριότητα, παραχωρήσασα είς τοVς Άβράμη την κυ

·ριότητα τοϋ Ev Κερκύρq ναοϋ τοϋ Σωτflρος καί τινα ϋ.λλα κτήματα, 

τότε δ' έδιπλασίασε την Ενιαύσιον φορολογίαν τών κατοίκων, οϊτινες άπΟ 

τοί3 1717 8πλ1lρωνον EJ-τt τοϋ Εξαγομένου Εκ τfjς νήσου των Ελαίου τελω

νειακΟν φόρον καl την δεκάι:ην, όπαγόμενοι είς την αρχΥjν τfjς Κuριάρχου 

(Doωinan te). 
Πλην τούτων Ομως οί Πάξιοι ήσαν δποχρεωμένοι, Ciνεu εi.δικοϋ νόμου, 

να προσφέρωσι κατα διει:ίαν είς τΟν έκάστοτε Γ. Προβλεπτην χίλια τσε

κίνια, 00ς προστοίχιοv. 'Ή είσφορri μάλιστα αϋτη απΟ τοϋ 1784 νομιμο

ποιηfl'είσα, είσεπράττει:ο ως δημόσιον Εσοδον. 

Κατδπιν δ κ. Βελιαvίτης, Επl τfi βάσει &πογραφικών πληροφοριών} 

άνεκοίνωσεν Οι:ι o'l κάτοικοι τών Παξών άνήρχοντο κατα τi]ν περίοδον 

Εκείνην εi.ς 7.000 καl Οτι όλόκληρος t1 νfiσος fμο καλλιεργημένη, διότι τΟ 

μέγιστον μέρος τών κατοίκων fισαν γεωργοί. Κατα τfιν γνώμην τοU όμι

λητοίί τΟ έξαιρετικΟν φσρολογικΟν σύστημαJ τΟ Οποίον τότε 'ίσχυεν Εν Πα

ξοίς &φείλετο είς ηΊν αύτοδιοίκησιν τfjς νήσου, f}τις διφκείτο ύπΟ έντο

πίου άρχοντος έκλεγομένου UπΟ τών κατοίκων καl καλουμένου καπιτα

νίου, προσέτι δΕ καl είς τα πλούσια δώρα καl χρήματα τα διδόμενα ύπΟ 

τών κατοίκων πρΟς τοUς ίσχύοντας έν Κερκύριt ανωτέρους Βενετοiις ύπαλ~ 

λήλους, όσάκις fιπειλεiτο η μεταβολiι τοu τρόπου τijς φορολογ(ας των. 

<Ένεκα τών άνωτέρω λόγων, συνεπέρανεv ό άνακοινών, οί Πάξιοι διετή

ρησαν κω'1' δλον το διάστημα τijς Ένετοκρατ(ας τijν έ{}νικήν των γλώσ· 

σαν καl είς αύτας &κόμη τΟς Επισήμους σχέσεις των πρΟς τdς Βενετικιlς άρχάς. 

Συνεδρ(α 15η τίjς 1Jης Δεκεμβρ(ου 1924. 

Προεδρε(α τοϋ τακτικοϋ προέδρου τijς Έταιρε(ας κ. Π. Καλογεροπούλλου . 

co έταίρος κ.'Ιωάvνης Συκουτρfjς, μετ& συνοπτικfιν είσαγωγην περl τού 

.β(ου και της άξ(ας τοϋ Μιχ. Ψελλοϋ διά τε τοuς συγχρόνους και τοuς μεταγε· 

νεστέρους, περιέγραψε τον Qπ• άρι{Ι' 18 κώδικα τijς βιβλιοθήκης τijς 'Αρχι-

23 
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επισκοπflς Κύπρου, εv&α μετ' Ciλλων άνεκδότων άγιοί,ογικών κειμένων περι

έχεται καl βιογραφία τοϋ Όσίου Α~ξεντίου συγγραφείσα 1\πο τοϋ Μιχαηλ. 

Ψελλοϋ. Διηγήδη sπειτα δι' ολίγων τον βίον τοu 'Οσίου Αuξεντίου καο 

τ&ς πηγάς, Εξ ών άπέρρευσαν αί σφζόμεναι βιογραφίαι αύτοϋ, όπεστήριξεc: 

δΕ Οτι Ολαι αί σcρζόμεναι άνώνυμοι βιογραφίαι δΕν 8χουσιν ίστορικην άξίαν, 

Οπως δ Γεδεctlν καl δ Pargoiι·e έπίστευσαν, &λλ' άνάγονται είς τΟν ύπΟ

ΣυμεcΟν τοϋ Λiεταφράστου βίον, δv έκείνος έκ τοϋ δημώδους κειμένου τοϋ· 

τρίτου διαδόχου τοϋ Αύξεντίου όσίου Βενδιδιανοϋ συναπήρτισε μετι:Χ στοι

χείων ειλημμένων κα\ εξ 8.λλων βιογραφιών οσίων &νδρών. Καl τοu Ψελλλοϋ, 

είπε, τΟ Εργον Οχ ι μόνον τΟν Μετα.φράστην είχεν άποκλειστ ικfιν πηγή ν,. 
άλλd καl μΕ ύπερβολdς πολλΟ.ς Εχει διαν{}ισ8fj, δφειλομένας 'ίσως ε'tς σκό· 

πιμον προσπά3ειαν τοϋ Πλατωνίζοντος μοναχοίi. "Αν δμως ίστορικην άξίαν 

δΕν Εχη τΟ fργον τοϋ Ψελλοίi, είναι έν τούτοις σημαντικΟν δχι μόνον ώς. 
δείγμα τοϋ έπιμεμελημένου ϋφους καl τfjς εις την έχκλησιαστικfιν Qητο

ρείαν Επιδόσεως του Βυζαντινοίi σοφοϋ, άλλα καl διότι μας &ποκαλύπτεt· 

π6)ς οί Βυζαντϊνοι Εκκλησιαστικοί ~ηlτορες έπεξεtργάζοντο την παραδεδο

μένην ίστορικfιν ϋλην, καl τοίiτο, διότι Εχομεν τΟ ε-Uτύχημα να κατέχωμεν· 

&ναμφισβηηlrως ηlν πηγήν, ην είχεν άποκλειστικώς ύπ' Οψιν του δ Ψελ~ 
λός, δπερ δΕν συμβαίνει δια τους πλείστους τών σφζομένων έΚκλησιαστι~" 

κών λόγων τών χ(!όνων έχείνων 1
). 

Συνεδρία 16'1 τijς 27ης 'Ιανουαρίου 1924. 

Προεδρεία τοϋ τακτικοϋ προέδρου τfjς 'Εταιρείας κ. ΙΙ. Καλογεροπούλλουc 

~ο έταίρος κ. 'Ιωάννης Βογιατζίδης ώμίλησεν έπl τfι βάσει άνεχδότου· 

εγκωμίου περιεχομένου εν κώδικι, αί&νος ΙΕ Ί της έν Καfρφ πατριαρχι

κijς βιβλιοδήκης. Το εγκώμιον τοϋω ε!χεν &νηγράψει δ Σπυρ. Λάμπρος, 
Υνα περιληφδjj εν τii μεγάλη αΏτοϋ συλλογjj τών πηγών τfjς Παλαιολογείου 
ιστορίας, φέρεται δε &.νεπίγραφον καl &πευ-θύνεται εϊς Ciδηλον αίιτοκράτορα· 
της Κωνjλεως Ώπ' &νωνύμου. 'Ο κ. Βογιατζίδης, εξ εσωτερικών ορμώμενος 
τεκμηρίων, κα-θώρισε τίς είναι ό αύτοκράτωρ οi)τος. ~ Απευδύνεται δηλαδη 
τΟ έγκάψιοv πρΟς τΟν υίΟν τοϋ αlιτοκράτορος Μανουf]λ Β' Παλαιολόγου 
(1391-1423), τον 'Ιωάννην Η'. Παλαιολόγον, δστις κατ' &ρχι\ς μεν συν

εβασίλευσε μετι\ του πατρός του, &πο δε τοϋ 1423 f]ρξε μόνος. 
~Η νέα αϋτη ίστοριχη πηγ1l, είπεν, Εξαιρουμένων τών ϋ.λλων σημαντι

κωτάτων είδήσεων τών περιεχομένων έν αύτfι, είναι πολύτιμος άπΟ τριώ~· 

1) <'Qρα καt Θεολογίας τόμ. 2 σελ. 352·357. 
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άπόψεων δια τi]ν ίστορίαν τοϋ !iνατειχισμοϋ τfjς Κων/λεως ύπΟ 'Ιωάννου 

τοίi Ff'· ~Ενψ δηλαδη αί Ciλλαι σύγχρονοι ίστορικαl πηγαl ούδΕν περί αύτοϋ 
, ' ' δ' '!" ~ ' ~ ~ αναφερq,υσι, γνωστος ητο ουτος μονον εξ επιγραφικών μνημείων, η νέα 

πηγη διδάσκει α) περt έκβα\Jύνσεως τών τάφρων καl διωρύγων, αϊτινες 

είχον δρυχ&η πρΟ χρόνων Εξω&ι τοϋ Λεοvι:είου τείχους τών Βλι:χχερνών. 

β) περl &νεγέρσεως τοϋ πύργου τfjς Βασιλικfίς πύλης, γ) περ\ &νεyέρσεω~ 
δύο έτέρων πύργων είς τΟ δαλάσσιον τείχος έν τψ διαμερίσματι τοίi Βλά

γκα καl δ) ~ερl έκβαflύνσεως τοϋ μόνου τότε σφζομένου νεωρίου τοϋ Κον~ 

τοσκαλίου εν τii δαλάσσn τijς Προποντίδος. 

Δεύτερον ή νέα πηγη συμβάλλει ε!ς τijν λύσιν πολλών προβλημάτων 

σχετιζομένων μΕ την τοπογραφίαν καl ίστοι,Jίαν τfjς Κωνjλεως, ι:Ος τοϋ περl 

τοϋ σχήματος καί της χωρητικότητος τών νεωρίων τnU Βυζαντίου, τοϋ .περl 

τάφρων καί διωρύγων τών χερσαίων τειχών, τοϋ περl βασιλικών πυλών κ)1 .π. 

Τρίτον &πΟ πολιτικης άπόψεως εtvαι σημανnχή, διότι δι' α-!Jτης δυνά· 

με-θα πλάνας Επικρατούσας τέως περl της βασιλείας τών Παλαιολόγων, κα~ 

ίδίq. 'Ιωάννου Η', να διαλύσωμεν, &ποκα-θ-ιστώντες tijV ίστορίαν εις τi)ν 

&ληiJij αf•τfjς δέσιν. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

'Εν τfι βιβλιογραφίq, σημειοίiνται ίίσα έγράφησαν κατα τΟ 1924 Έλληνιστl ύπΟ 

·<Έλλ1lνων καl σχετίζονται μέ τόν ύ;τό τής 'Εταιρείας έπιδιωκόμενον έπιστημονικΟν 
σκοπόν. Ταϋτα άναφέρονται ού !~όνον εtς τοiι; Βυζαντινούς, άλλιΊ. καi τοUς μετCι τήν 
!iΙ,ωσιν χρόνου;. 'Κτ\ τ"jj εUκαιρί~ δέ ταύτη 1'ι έκδίδουσα 'Επιτροπi] παρακαλεί πάντα 

'Έλληνα δημοσιεύοντα σχετικάς μελέτας, δπως δ.ποστέλλη δ.ντίτυπον αUτών πρΟ'ς τΟν 

Γεν. Γραμμα1;έα τής "Εωιρείας κ. Φ. Κουκοuλεv είς Άft1}νας όδ. Μεflώνης 47. 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΛ 

ΓΛΩΣΣΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ- ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

'.Αδαμαντίου Άδ. Ό ΒuζαντινΟς στρατιώτης. Τό βιΒλίον τοϋ στρατιcότου σ. 

148-151, ('Έκδ, Συνδέσμου ψυχαγωγίας πολεμιστών.) 
Άμάντου Κ. 'Η 'f.Jλληνικi} φιλαν-&ρωπία κατό. τούς μεσαιωνικοiις χρόνους. 

('Ημερολόγιον τής μεγάλης Έλλάδος 1924 σ. 295- 302.) "Ορα καί 
'Αθηνάς τόμ. 35 σ. 131·-164. 

'.Αν Δ. ΓοδιακΟν ~σμα. (Φωνi}- τfις Δωδεκανήσου τόμ. 2 άριf}. 25 σ. 10.) 
'Α-ναγνωστοπούλου Γ. Κυπριακα\ παροιμίαι {ΚυπριακΟ. ΧρονικιΊ. [έν Λάρνακι 

1924] τόμ. 2 σ. 12-24, 68-75, 98 -107.) 
ο Α-νωνύ,uου Γνωμικιi καl.πσροιμίαι έν Βασσαριj. (l\Ιαλεβός τόμ. 4 σ, 210, 218, 

246, 257, 272, 318.} 
Γεωργικαi :παρατηρ1]σεις και rl;τοφ6-έγματα. (Τό. ,,έα γεωπονικά. Πε
ρίοδ. Γ' τόμ, 10 άρι-6. 1- 2 σ, 15- 1G.) 

1ι '' Δωδεκανησιακό. δίστιχα. (Φων1i τής Δωδεκανήσου τόμ. 2 άρι-6. 40 σ. 2) 
Ή νf]σος Τη/ως. "Η-6η και ε-&ιμα αύηϊς :,Φωνi] τfις Δωδεκανήσου 
τόμ. 2 dριf}. 34 σ. 4.) 

Άeγυ,gοπούλου Γιάγκοv Ί l Κασσιανή. Ό βίος καΙ τΟ ποιητικΟν εργον αlιτi'jς. 
Άfiηναι 1924. Σελ. 32. 

Βασσαeέως Γ. Λέξεις τοϋ χωριοU μας, (ΜαλεβΟς τόμ. 4 σ. 198.) 
)) Οί -3-ησαυροί. (Αύτόf}ι σ. 215,) 

Βλαχογιάννη Ι. Χιακόν 'Αρχείον 1 ('Α{Η'jναι 1924) σ. ια + 470. ('Αρχεία τf)ς νεω
τέρας Έλληνικfις Γ'.} 

Βογιατζtδου Ι. Γαλακtίων δ Εξ 'Αναβρυτfjς (1669 μ. Χ.). (ΜαλεβΟς τόμ. 4 σ. 
?02- 203.) 

)) Οί cοΕλληνες καlJολικοί. ('Ημερολόγιον τfις μεγάλης "Ελλάδος 1924 
σ. 173-183.) 

Βουτιεeίδη 'Ηλ. 'Ιστορία της νεοελληνικfις λογοτεχνίας άπΟ τ&ν μέσων τού ΙΕ' 
α!.&'\•ος μέχρι τ&ν νεωτάτων χρόνων μετ' εtσαγωγης περt τfις Βυζαντ;ι. 

νf)ς λογοτεχνίας. 'ΑlJήναι 1924. ΤεUχ. Α' σ. 112 τείίχ. Β' σ. 113-224 
τεiiχ. Γ' σ. 2?5 -336. 

Γουγούση Xe. Ό βίος τών ΤουρκοκQατουμένων Μακεδόνων άπό λαογραφικης 
άπόψεως. (Ραδάμανftυς τόμ. 9 άριf}. 3 σ. 6 άρι-3-. 4 σ. 6 -7 άριit. 5 
σ. 7 άριi!. 7 σ. 10.) 
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Δένδια Μιχ. ΓλωσσικrΊ. σημειόψατα, Α' Περ~ της :iν τφ lδιώματι τών Παξών ρη

ματικi'jς καταλήξεως-ο μου (=ομαι καl-ομε). Β' Περί τών έν τίΊ Κυ· 
'1... πριαΥ.ft ρημάτων έκ τi'jς iταλικf]ς Υ.αί γαλλικ1]ς. ('Α6ηνά τόμ. 36 σ. 

133 -165.) 

Δημητeακά;.η 'ΑπΟ τΟ. άνέκδοτα άπομ>·ημΟ'νεύματα τοϋ πολιτευτοϋ Λακεδαίμονος 
Δη μ. Δημητρακάκη. ιl\Ια~.εβΟς τnμ. 4 σ. 231,240, 254.) 

Δημητeακοπούλου Πολ. "Η Βουλγάρα. Μακεδονικiι δυναστεία Δ', Βυζαντινο" 

βουλγαρικΟν μυ'fiιστόρημα του ΙΑ' αίώνcς. 'Αflηναι 1924. Σελ. 219. 
Διονυσιάτου Χeυαοστ., Αeχιμ. Φιλολογικών καί Θεολογικών ζητήσεις κσί ερευναι. 

Δούσμανη Βίκτωeος ('Αντιστρατήγου.) Συμβολi] είς η)ν ίστοοίαν τf]ς Ενώσεως 

τf)ς "Επτανήσου. (Νέα '.Εποχi] τόμ. 1 τεϋχ. 3 σ. 61-64, τεύχ. 4 
σ. 89- 92 καl τεUχ. 5 σ. 121-124.) 
κριτικοί. {Γρηγόριος ό Παλαμάς τόμ. 8 σ. 357- 366.) 

Δeοσlνη Γ. Ζι'ρα καl πουλιό. cτα δημοτικό τραγο{•δια μας. ('Ημερολόγιον της Με

γάλης 'Ελλάδος 1924 σ. 49-67.) 

Δ-ι:οέοv1·ιώηυ Κ. ΊΟ #τος τού 'fiαΥάτου Γρηγορίου τού 1 αλσμa. {Έπετ. Πανεπ 

'Af}. Θεολ. Σχολ. τόμ. 1 σ. 74.) 
» Μητροψάνους Κριτοπούλου Ο.νέκδοτος γQαμματικη τfjς δ.πλf)ς Έλληνι

~fjς. (Λύτόf}ι σ. 97 -123.) 
::t ΤΟ χρονικΟV σημείωμα τοϋ κώδικος 4410 τfις μονijς τών 'Ιβήρων τοϋ 

'Ά-6ωνος. (Αlιτόf}ι σ. 1'14-126.) 
'Ανέκδοτοι έγκύκλιοι καί εγγραφα τής μητροπό1.εως Λαρίσσης. (Δελτ. 

Χρ•.στ. 'Αρχαιολ. 'Εταιρ. Περίοδ. Β' τόμ. 1. τεϋχ. α-- β. σ. 62-78.) 
Ζεeλέντου Πεeικλ. Γράμματα τών τελευταίων φράγκων δουκών τοϋ Αίγαίου 

Πελάγους (1438 -1565.). 'Εν <Ερμουπόλει 1924. Σελ. 126. 
« 'Ιγνάτιος Ρόσας ό τελευταίος φράγκος έπίσκοπος"Ανδρου (1670-1710), 

'Εν "Ερμουπόλει 1924. Σελ. 20. 
'Αναστασίου Γορδίου Ονείρων κρίσεις, (Θεολογία τόμ. 2 σ. 191-193.) 

Ζολώτα Γ. <Ιστορία τής Χίου συνταχftείσα έπιμελείq, τής -3-υγατρΟς αUτοϋ Αίμι

λίας Κ. Σάρρου τόμ. ΒΌ Χρόνοι 'Ελληνικοί, Ρωμα'ίκοί, Μακεδονικοί, 

Γενοατοκρατία. Άθijναι 1924. Σελ. λft' + 772. 
Ζώη Δ.. ΟLκογένειαΓαβριηλοπούλωνΕν Ζακύνftφ. (Ραδάμαν6υς τόμ. 9 άριf}. Ί σ. 9.) 

Ό νεκρΟς τού Βύρωνος έν Ζακύνf}φ. (At Μοίiσαι τόμ. 32 άρι6-. 746 
σ. 1-3.1 

" 
'Άγιος Νικόλαος ό μεγαλομμάτης (Αύτόftι άριlt. 753 -4 σ. 3 -4.) 
Σημει(όματα ιiνέκδοτα οικογενείας Μαυρομιχάλη. (Μαλε60ς τόμ. 4 
σ. 191, 203- 204.) 

Θέμελη Τ. ΊΙ οtκοδομΥι τοϋ έν 'Α{)ήναις μετοχίου. (Νέα ΣιWν τόμ. 19 σ. 
113-121.) 
Έ.τιμνημόσυνος λόγος τοίi 'Ιεροσολύμων Χρυσάvf}ου διό τήν Εκλαμπρο· 

τάτην .Μαρίαν Μαυροκορδάτου. {Νέα Σιών τόμ. 19 σ 140-142.) 
Θεοτόκη .Σπ. Ή ιiποστολη ση)ν Έπτάνησο τοU Γ. 'Εδ. Γλάδστων. Κέρκυρα 

1924. Σελ. 25. 
Έκ τiΟν άρχείων τijς Βενετίας. Α· .Μία ίστορικη σελlς τijς Χίου έξ 

άνεκδότων έκθέσεων Βενετών rrρονοητ&ν τού στόλου, Β' <Η έν Βενε

τί~ κατασκοπεία κατιΊ. τοϋ Λάμπρου Κατσώνη. (<ΗμερΟλόγιον τijς μ?· 
γάλης 'Ελλάδος 1924 σ. 339-348 καl348 -355.) 

Θέeου ''Άγι, ΈκατΟ αινίγματα της Λακεδαίμιονος (!'Ι'lαλεβός τόμ. 4 σ. 192.) 
~Ιμ8ριώτη Ρόζας 'Η γυναίκα στΟ Βuζάνtιο. 'Α{)ήνα 1924. Σελ. β+109. 
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Ίσιδώeου τοϋ Άθη'Jiαίοv Ή Κασσιανή, Βυζαντινόν μυ{} ιστόρημα. "Α&ηναι 1924. 
Σελ. 288. 

Καλλινίκου Μητροπολίτου Κυζίκου ΤΟ νέον ήμcρο!.όγων. (Γρηγόριος δ Παλα

μάς τόμ. 8 σ. 130 -133.) 
Καμπούeογλου Μαeιάvνας, Παραμύfl"ια 

δημοσιεύονται τΟ δεύτερον ύπό 

Σελ. 173. 

'Επιθεωρη{}έντα καί συμπληρωί}έντα 

Δ. Ι'ρ. Καμπούρογλου. Άθijναι 1924. 

Κανδηλώeοv Τάκη 'Ο &ρμrι.τ:ωλισμΟς τijς Πελοποννήσου (1500 ~ 1821.) 'Α-&fιναι 
1924 σ ισt' + 444 (Βιβλιο3ήκη Κανδηλώροu τόμ 2.) 
Ό &φορωμός τών &ρματωλών κα"td τό 1805 (ΜαλεβΟς τόμ. 4 σ_ 227, 
238 - 239, 253.) 

Κaeσ.ϊσκάκη 'λρχε·ίον Γεωργίου Καρα'ίσκάκη. (Ναυτική Έπι'fiεώρησις τόμ. 8 σ. 

~57 -321.) 
Καeαϊ'τιάνου Ι. 'ΑπΟ τό: έίtιμα της Κciσου. (Φωνi} της Δωδεκανήσου τόμ. 2 άριtt. 

35 σ. 13 -14.) 
Καeπαθίου Έμμ. Ά_ρχιμ. 'Έγγραφα της έν Νισύρφ Ι. 1\iov'i'jς Σπηλιανi]ς. (Φω

.,.η της Δωδεκανήσου τόμ. 2 άρι{}, 26 σ. 11.} 
Κατσαρii. 'Αγαπ. Ό άρραβΟΟν έν Τήλφ. (Φωνi} τfις Δωδεκανήσου "&όμ. 2 άρι{}. 

43 σ. 6-7.) 
Κληeίδοv Νεάrα· Λαογραφία διαφόρων μηνών. (Κυπρ~ακα Χρονικό: τόμ. 2 [έν 

Λάρνακι 1924] σ. 41- Ιι7, 19~ -205, 220-222.) 
Rοντογιάν'Vη Π. Ή διοίκησις τοϋ Καποδίστρια έξ άνεκδότου ΑUστριακijς έκθέ

σεως. ('Ημερολόγιον τfjς μεχάλ.ης 'Ελλάδος 1924 σ. 317 -325.) 
ΊΌυρκία κ.αl ΤοUρκοι. 'Αi}fjναι 1924. Σελ. 303. 

Κοντογιάν'Jiη Π. (Στρατηγού) Κοντογιανναϊοι. Κλέφτες, δ.ρματωλοί, ιiγωνισταί. 

Άilijvαι 1924. Σελ. 46, 
ΚουκουλΕ 'Αναστασίας ~Ι ία Μανιάτικη παροιμία. (Μαλεβός .τόμ. 4. σ. 268.) 

" Ί! χήρα. (ΑιJτόitι σ. 307.) 
ΚουκουλΕ Φ. Κρασοκατάνυξις. ('Ημερολόγιc>ν τfjς Μεγάλης 'Ελλάδος 1924 σ. 

195- 215.) 
Λί εν τ ψ πρφην δήμφ ΟLΥοϋντος μοναί. 'Aftfjvαι 1924. Σελ. 82. ('Ανα
τύπωσις εκ τοίι Μαλεβοϋ φύλλ. 40-45 Ετ. 1924-1925.) 
'Έκfiεσις περL τοϋ κατό. τΟ Ετος 1919 τελεσfl"έντος διαγωνισμού τijς έν 
Άitήναις Γλωσσικijς 'Εταιρείας. ('Αδηνd. τόμ. 36 σ. 354-382.) 

» Ή παρό. τα Ί'ζίτζινα ίερd μονή Παναγίας τοΌ Κελλίου. ('Ογδόη πατριω· 

τική συνάflροισις Τζιτζινιωτ&ν [Jaωestoτnι, Ne'v York 1924] σ. 21· 26.) 
Καi πάλιν τα σχολεtα Βασσαρa καΙ. Χρυσάφης. (Μαλεβός τόμ.4 σ. 258 
καi 267.) 

Kρε8f5aτii. "Η ό.νέκδοτος δια{}ήκη Ιlαναγιώτου Κρεββατα. (Μαλεβός τόμ. 4 σ. 317, 
318, Β29-330.) 

Κοvφοϋ Δ. ΤΟ: παρατσούκλια (:\Ιαίιεβός τόμ. 4 σ. 194,195.) 
Κvριακίδου 2τίλπ. Βυζαντινός ''Ικαρος. (·Ημερολόιιον της Μεγάλης •Ελλάδος 

1924 σ. 373-380.) · 

Κωνστα'Jiτοπούλου Κ. cH μοvη όσίου Μελετίου καί ό Μητροπολίτης Ά{}ηνών 

Νικάνωρ (Δελτ. Χριστ:. 'λρχαιολ. <Εταιρ. Περίοδ. Β' τόμ.1 τεϋχ. α-6 

σ. 49-61.) 
» Δύο άγνωστοι μητροπσλιται Ά<&ην&ν. (Ήμερολόγιον της :Μεγάλης 

'Ελλάδος 1924 σ. 405-418.) 
Λάμπρου 2π. Παλαιολόγεια καt Πελοπονv·ησιακα τόμ. Β'. Άfl"i}vαι 191? -1924. 
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l:ελ. μδ+365. 
λάσκCχρη Ν. •[Ι Λάστα καt τά μνημεϊά της 11 .\άστας πανόραμα. Μέρος Θ'. Έν 

'- ll ύργψ 1924 σ. 679 - 805.) 
.Λάσκαρη Ν. ΆπΟ τη,, Ίστορίαν τοU Νεοελληνικοϋ fiεr.ί.τροu. TU. πρΟ της Επανα

στάσεως. ΓΕλληνικi} έπιflεώρησις τόμ. 17 άριft. 195 σ. 6-9, 196 σ. 

5-6, 197 σ. 3- 5, 199 σ. 3-5, 200 σ. 8-11, 261 σ, 3-4, 
202-3 σ. 3-5.) 

.Αέκκα Ν Ή Ξενοδοχία παρ' 'Έλλησιν. Άfiηναι 1924. Σελ. ι δ +88. "Έκδ. 'Υπουρ
γείου Έfiνικής ΟΙκονομίας. 

Αεξικδν τών δήμων,-κοινοτήτών κα:_ συνοικισμών τfις <Ελλάδα; επi τjj βάσει 

τfjς άπογραφfις του πληfl"uσμοϋ του Ετους 1920. σ. 249. 
Αιβαδii Μ. Παρατηρήσεις εlς τi}ν κα11' ήμd.ς νομικην γλώσσαν. ('Ε.τετ. Πανεπ· 

'Α{}. Νομ. Σχολ. τόμ. 1 σ. 25-84.) 
Μαυρfj Ν. Ή συμβολή της Κ!.ίσου εtς τΟν 'Ε θ-νικάν άγ&να. ''Εν Επίσημον Εγγρα

φον του 1830. (Φων1] της Δωδεκανι\σου τόμ. 2 άρι11. 39 σ. 3-4 ,) 
"Η (ίλωσις της Κάσου καlό σύγχρονος τύπος. (Αύτό{}ι αρι-&. 35 σ. 3-4.) 

.Μενάρδοv 2. 'Έκfl"εσις περi τ&ν σχολείων ΛάJνακος τΟ 183ί. (Κυπριακό: Χρονικα 

τόμ. 2 σ. 277 - ?80.) 
.Μυστακίδου Β. Βιβλιογραφικά σπουδάσματα. (Νέα Σιillν τόμ. 19 σ. 444- 454.) 
.Νικοδήμου, Μητροπολίτου Κιτίου 'Άγνωστοι σελίδες της Τουρκικης τυραννίας 

έν Κύπρφ. (Κυ:tριακό. ΧρονικιΧ τόμ. 2 f'i. 139 -148, 281- 296.) 
Νίτσου Ν. ·Η έv Τσαμαντ:(J: της 'Ηπείρου iερό: μovtl τού αγίου Γεωργίου. (Γρηγό

ριος ό Παλαμd.ς τόμ. 8 σ. 238 -250.) 
·Οίκονομίδου Δ. Προσωποποι(α τοU ήλίου. ('Ημερολόγιον τijς μεγάλης <Ελλάδος 

1924 σ. 383 - 394.) 
.Πα'Jiτελίδου Xe. "4-σμα του άπαγχονισμοϋ τοU 'Αρχιεπισκόπου Κύπρου καΙ. τών 

rί.λλων μηt:ροπολιτών κατα τι)ν έπανάστασιν τοϋ 1821. (Κυπριακά 
Χρονικir τόμ. 2. σ. 65- 67.) 
Τοπωνυμικό: κ α~ Επώνυμα. (Αύτόfl"ι τόμ. 2. σ. 177 ~ 184.) 

,Πασχάλη Δημ. Τούρκοι ίδιοκτfμαι έν ~Ανδρφ. ('Λftι1νά τόμ. 36 σ 166-176.) 
Χριστιανική 'Άνδρος. (Δελτ, Χρισt. Ί\pχαιολογ. Έtαιρ. Περίοδος Β' 

τόμ. 1 τεϋχ γ-δ σ. 3-50.) 
Διονυσίου Δ'. 'Ανέκδοτον σιγίλλιον περί της έν 'Άνδρφ ίεράς μονfις 

της Παναχράντου. (Θεολογία τόμ. 2 σ. 175-183.) 
'Εποικισμός έν "Ανδρφ Πελοποννησίων κατ:ό: τΟν fH' αtώνα. (Μαλε

βΟς τόμ. 4 σ. 252.) 
Σημειώματα περί της μονης Ζερμπίτσης καl δύο ανέκδοτα περ L 

αUτ:ης έγγραφα τών Πατριαρχών l!ροκοπίου τοU ιiπό Σμύρνης καί 

Νεοφύτου τοϋ z·. :Λύτόfiι σ. 331.) 

Παρασκεvα'i'δου Θεολόγου Άρχιμ. Ή έορτ:ή της αναλήψεως τοU Χριστοϋ. ('Ανά
πλασις τόμ. 37 σ. 294-296.) 

Παπαδάκη 'Δ.ριστογ. Χαλκίτικοι χοροί καί μουσική. (Φων1 τη; Δωδεκανήσου 
τόμ. 2 άριit. 29 σ. 1'!.) 

.Παπα'Jiούτσου Ε. Διε11~€ς ίστ:ορικόν συνέδριον έν Βερολίνφ 2-$ 'Οκτωβρίου 1924. 
(Θεολογία τόμ. 2 σ. 374-378.1 

Παπαδοπούλοv 'A'Jiθ. Οίωνοί. ;"Ημερολόγιον της Μεγάλης 'Ελλάδος 1924 
σ. 184 -192.) 

Πeωτοπαπii Ι. Ίατροl κα1. κτηνίατροι εν Βασσαρfi.. (Μαλεβός τόμ. 4 σ. 296, 308 
Ό ντελάλης. (Αlιτ:ό-&ι σ. 332.) 
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ΕVαγγ. Μελισσωωμικij φιλολογία. (Τδ. νέα γεωπονικά. Περίοδ. r•
,όμ. 10 σ. 64-66.) 
Χρονικδ. σημειώματα. (Κυπριακό. ΧρονικΟ.. τόμ. :2 σ. 228.) 

'.Αγ. 'Από την ζωήν μας. 'Ολίγα άπΟ τ'Ι)ν γλώσσαν καl τdς εξεις τών

τσιοπάνηδων. (ΜαλεβΟς τόμ. 4 σ. 195, 196.) 
'Ονομασία αΙγοπροβάτων, σκύλλων, ήμιόνων, βοών κ.λ.π. (Αύτόfl-ι σ. 

205. 2Cι6. Ι 

Εύχrιί, χαιρετισμοl καί Ορκοι τών Βασσαραίων, ιΑUτόitι σ. 215, 216, 
229, 241.) 
'Αμπόδεμα. iΑύτόiΊι σ. 255.) 
Λέξεις τοϋ χωριοϋ μας. fAUτό'fiι σ, 220, 252, 285, 320.) 
Βιβλίον έκφωνήσεων (Αύτό-fl"ι σ, 318, 319,\ 
Ά,r;Ο τι)ν πρόσφατον ίστορίαν μας. Θεόκλητος Οlκονόμοu. (Αύτόftι·. 

σ, 254.) 
Παt.:uόχαρτα. (Αότόitι σ. 296.) 
Μέσ' τι:Ι. παληόχαρτα. (Αlιτό{}ι σ. 245, 251-252.) 

.Σταveονικητια1'οϋ Γαeeιήλ. Ό πύργος τού πρωτάτοu τoii "Αγίου "'Ορnuς "Α{}ω 
καi παλαιΌν περl αύτοϋ γράμμα. (Γρηγόριος ό 11αλαμάς τόμ. 8. σ. 

160- 163.) 
τα ειλητάρια τi}ς μονής Σταυρονικήτα. (Αύτόfiι σ. 425- 429.) 

Στsφανίδου Μιχ. Λί φυσικαi έπιστήμαι τών Βυζαντινών. (Ημερολόγιον της με· 

γάλης 'Ελλάδος 1924 σ. 269- 277.) 
.ΣτουeaΈ:του Σ π. Ό Λέων. Μελάς. ΤΟ έ'fiνικΟν καί παιδαγωγικΟν έργον αίιτοϋ .. 

Άitηναι 1924 σ. 47. 
Συκοvτeij Ι. (Είσηγητοiί). 'Έκt!"εσις της κριτικης 'Επιτροπείας τοϋ Α' Φιλο~

λογικοii Διαγωνισμοii της Α. Μ. τoii 'Αρχιεπισκόπου κ. κ. Κυρίλλου Βα· 
σιλείου τοϋ ιiπΟ Κυρηνείας. (Ιστορία τ&ν ~ΕΛληνικών γραμμάτων έν 
Κύπρq;ι άπΟ τfις Τουρκικής κατακτήσεως μέχρι τής 'Αγγλικής κατοχrjς 

(1571 - 1878). Έν Λεuκοσiι;:. 1924. σ. 191. {Δημοσιεύματα ((Κυπριακών 
Χρονικών'' άρ. 2.) 

Παλαιογραφικό. εκ Κύπρου. Ι Κυπριακά Χρονικά τόμ. 2. σ. 149 -174.)· 
Desiderata Cypria. λύτόilι 47- 59.) 
Κύπριος κτίτωρ μοvης εν Κρήτυ (Α{ι-;:όiJ'ι σ. 60.) 
Μοναστήρια έν Κύπρφ Β' 'Λμιροϋ, Γ' 'Αρχάγγελος Μοναγροϋ, Δ' 
'Αμασγοii Ε' 'Άγιος Μηνάς, ΣΤ' ~Α γιος 'Αναστάσιος, Ζ' "Α γιος Γεώρ

γιος ό ΜακρVς (Αύτό{}ι σ. 79-85, 108-115, 115-120, 121 -130, 
254- 269, 26>J- 27ο.) 

Παραδόσεις περί τής Λατσιάς (Αί'ιτόftι σ. t>8-89.) 
Κύπριος Πατριάρχης Μόσχας (Λί'ιτόitι σ. 175- 176.) 
Ποικίλα-'Επι::ύμβιος στήλη Κιτιέως. ΧρονικΌν σημείωμα περl. της. 
άλώσεως τfiς Κύπρου ύπΟ τών Τούρκων. Χριστιανικαί έπιγραφαί Βα
τύλης ει<; χειρογράφου (Αύτόθι σ. 216- 220.) 

» » Desid~rata Cypria. Κυπριακi} &γιογραφία. (Αύτόitι σ. 234- 245.) 

.Σωτηeιάδου Γ. ,, Οί πρώτοι Τuϋρκοι είς τ-fιν Άσία·ν. (Ημερολόγιον τfις Μεγάλης 
'Ελλάδος 1924 σ. 281 - 294.) 

Σωτηeίου Γ. Α'c..διε-&νες συνέδριον τ&ν Βυζαντινών σπουδών. (Θεολογία τόμ. 2· 
σ. 184 -190.) 

Φιλήντα lVI. Γλωσσογνωσία καίγλωσσογραφία <Ελληνική. Τόμ. Α'. 'Α{}ήναι 1924 .. 
Σελ. 244. 
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Φιλίππου Α. <Ο {iγιος Κενδέας καt ό εν Κτήματι ναό; του. (Κυπριακιi Χρονικό. 
τόμ. 2 σ. 224- 227.) 

Φωκυλίδοy Ί. cίf Γάζα. (Εκκλ. Φάρος τόμ. 23 σ. 259- 307.) 
Χατζij 'Αν τ. 'Αγνώστου "Έλληνος χεΙρόγραφοι παρα-;:ηρήσεις ε!.ς τό.ς τοϋ ΕUστα

'fiίου παρεκβολάς. ('Α{}φ•ιi τόμ. 36 σ. 99 -106.) 
Χατζιδάκι Γ. Καλώς ώρίσετε. (Ήμερολόγιον της μεγάλης <&:λλάδος 1924 σ. 

99 -103.) 
Γλωσσικά. (Κυπριακό Χρονικό τόμ. 2 σ. 1-3.: 
Μεftοδικά καl έτυμολογικιi 'lυτοϊ- Γιούχτας- άντζα- σκανίζει

δρόλυκος- ζψδιον- ζοϋδος - άζουδος- λίγωσι - γέμωσι- Πα{}η. 

τικαl μετnχαl μετό. ενεργητικi'jς σrιμασίας- lΙερt έλλιπεστέρων χρή

σεω\' καi περi τοϋ σχηματισμοU ·νεωτέρων έπι'δέτων - Μάντις- μαν

ηιiς- Μεσαρέα- Δάνειος, έπίitετον -Διόρ{}ωσις εtς τΟν 'Αθ-ήναιον

''Απαξδιά παντός. (Άi!ηνιi τόμ. 36 σ. 177- 213.) 

ΘΕΟΛΟΓΙΑ 

'Αλιeιζάτου 'Αμίλκα Ή έκκλησία ώς οtκονομικΟς και φιλάνθρωπος Οργανισμός. 
('Ημερολόγιον τής Μεγάλης 'Ελλάδος 19?4 σ. 309- 315.) 

Γερμανού ΜητeοπολLτου 'Αμασείας Ί-Ι Έκκλησία της Άβησσυvίας. (Γρηγό

ριος ό Παλαμtiς τόμ. 8 σ. 375~380.) 

Γεωeγιάδου Δ. ΤΟ βάπτισμα tών αίρετικών. (Χέα !ιWv τόμ. 19 σ. 73-83, 
97 -112, 165- 181, 253- 256.) 

Δ. Ι. 'Ανεκδότων εκδοσις. Βασιλείου Σελευκείας λόγος εtς τΟ ϋ.γιον Πάσχα. (Νέα 

ΣιWν τόμ. 19 σ. 356- 358.) 
Δημητetου Χρυσοστ. Μελέτη περl τοϋ χαρτοφύλακος της έν Κωνfπόλει μεγάλης 

τού Χριστοii 'Εκκλησίας. Άitηναι 1924. Σελ. IV + 63. 
Διαμαντοπούλου Άδαμ. Άπόπειραι πρΟς Εvωσιν τ&ν έκκλησιών κατό. τΟν ΙΕ' 

αtώνα, Άitηναι 1924. Σελ. 75. (Ή μελέτη έξεδόftη τΟ πρώτΌν έν 

Θεολογίας τόμ. 1 σ. 99 ~108, 202-217 καi 2 σ. 24-45, 121-147.) 
Θέμελη Ίοeδ. Λί σύνοδοι τfις 'Εκκλησίας 'Ιεροσολύμων. {1\'έα ΣιΟ)ν τόμ. 19 σ. 

198-214,261-277, 307-~340, 417-428, 499-521.) 
Ίκετηρία τοϋ Γέωυς τών l'ραικών πρΟς πάσαν τΥιν Χριστιανικ1Ίν Εύ

ρώπην. (Αϋτό\tι τόμ. 19 σ. 4:35 -443.) 
Θέμεί..η τ. τα διπλωματικό. εγγραφα περl τοϋ προ(fκυνηματικοϋ καftεστ&tος. (Νέα 

LιWν τόμ. 19 σ. 6·.1-669.) 
Ίππολ{ηοv 'Απόσπασμα έκ τoii ύπ' άρι{)-. 90 χειρογράφου τfις μονfις 'Αβραάμ 

(1\'έα ΣιWν τόμ. 19. σ. 476-483, 513- 548.) 
Περi σu\·όδων οtκουμενικών. (ΑUτόθι τόμ 19 σ. 605 ~ 620.) 

Καλλίστου Οί &γιοι τόποι εν llαλαιστίνυ καί τc'ι. έπ' αί'ιτ&ν δίκαια τοϋ 'Ελληνι

κού 'Έi!νους. (Νέα ~ιών τόμ. 19 σ. 48-- 7~, 129-139, 182 -197 
278-293, 324-340, 374-394, 531-542. 646.) , 

Ααυ,ριώτου Σπvρίδωνος ('Ιατρού). ΚανWν ίαμβ,κΟς εlς τΟν ΕυαγγελισμΟν τής 

'Υπεραγίας Θεοτόκου ποιηftεlς παρά τoii ένδοξοτάτοu και σοφωtάτου 

αύθεντΟς τfις Ούγγαροβλαχίας κ Νικολάου Βοεβόδα. (Γρηγόριος ό 
lΙαλαμt'iς τόμ. 8 σ. 26- 30.) 

)J 'Ανέκδοτος έκκλησιαστικiΊ ποίησις. (Αύτόi}ι τόμ. 8Ό σ. 61-65, 256-266, 
337-343, 39\- 420) 



" 

Βιβλιογραφία. 

'Εκ τΟη• Επιστολών πρΟς Νεόφυτον Μαuρομάτην πρώην 'Άρτης. (Αύ

τόδt σ. 66- 70.) 
Έπιστολαl &νέκδοτοι καί διδακτικαί Α' Ίωση φ πρώην Τορνόβου πρΟς 
τόν 'Ηγεμόνα Ούγγροβλαχίας Νικόλαον. (Αύτόt}ι τόμ, 8 σ, 101-105.) 
Δήλωσις άκριβεστάτη πότε καl ποσάκις χρiι σφραγίζειν τα &για δώρα 
τόν ίερέα Εν τfi ).ειωυργίq:. '!~κ τών 'Ιακώβου τοϋ Νεασκητιώτου (Α\'ι

τόil'ι τόμ. 8 σ. 164 -169.) 
Έπιστολα!. παρηγορητικαί. Μιχαήλ ΊJ?ελλοϋ πρΟς τΟν Βασιλέα του Διο· 

γένη ν μετι'.t τΟ τοΊJς όφδαλμο-Uς αύτού έκκοπfιναι (ΑUτόf}τ σ. 279-281 .) 
~ετεραι έπιστολαί Μαξίμου μοναχοϋ. (Αύτό{}ι σ. 282.) 

Αούιfαeι Ν. Ή tδέα τfις ίστορικfις Εξελ(ξεως κ.αi ή ftρησκειολογία. (Γρηγόριος ό 

Παλαμdς τόμ. 8. σ. 197- 202.) 
Μ. Ι. Ό περί τd πανάγια προσκυνήματα άγων ύπΟ τfι Τουρκικfι έξουσίq. (1517-1917). 

(Νέα ΣιWν τόμ.19 σ. 3 -47.) 
Μιχαηλίδοv JJ:iη. ΊΙ Παλαιστίνη Εν τfι 'Αραβικfl φιλολογίεz.. (Νέα ΣιWν τόμ. 

19 σ. 455 -460, 592- 604.) 
Μπαλάνοv Δ. Λόγος ε·ναρκτήριος εις τΟ μά{}ημα τfις Πατρολογίας. ('Επετ. Πα

νεπ. Άfi·. Θεολ. Σχολ. τόμ; 1. σ. 75- 96.) 
.Λfπρατσιώτοv Π. Αί παραβολαi τοϋ Κυρίου καί ή νεωτέρα κριτική. (Έπετ:. 

Πανεπ. 'Ail'. Θεολ. Σχολ. του τόμ. 1 σ. 127 -200.) 
Πaπσ.δοπούλοv Χρvσοστ. ΤΟ σύμβολον τής Β' οtκουμενικfις συνόδου. Ίστορικfι 

καl κριτική μελέτη. ('Επετ. Πανεπ. 'Ad. Θε.ολ. Σχολ. τόμ. 1 σ. 1-73.) 
ΤΟ ζήτημα π'ερl του κύρους τών άγγλικανικών χειροτονιών. (Νέα Σι

rον τόμ. 19 σ. 5G6- 582, 630-645) 

" Έπιστολi} Ίωακε\μ Στ' πατριάρχου 'Λντιοχείας. ('Εκκλ. Φάρος τόμ. 
23 σ. 308-- 312.) 
'Ανδρόνικος Δημητρακόπουλος (1825 -1872.). (Θεολογία τόμ 2. σ. 

277- 281.) 
Πaπακveιάκοv Κ. Χριστιανικό. μνημεία εν '.4-καρνανίq.. (Θεολογία τόμ. 2 σ. 

370- 373.) 
-Πασχάλη Δ. Διονύσιο; Καtρης ό Α' 'Αρχιεπίσκοπος 'Άνδρου (1719- 1765). (Θεο. 

λογία τόμ. 2 σ. 6!:1 - 88.) 
Νεόφυτος Καμπάνης, 'ΕπίσκοπΟς 'Ιεραπόλεως (Αύτόfl-ι τόμ 2 σ. 
358- J69) 

Σ. Ε. Τιi δίκαια τ&ν μητροπόλεων κατό. τΟν ΙΑ' αtώνα. (Θεολογί:α τόμ. 2. σ. 

282- 284.) 
Στεφανlδοv Βασλ. Οί πάπαι Φηλιξ ό Γ' καt Γαλάσιος ό Α' καl ό αύτοκράτωρ 

Ίουστινιανός ό ΑΌ 'Αf}fΊναι 1924. Σελ. 15. 
Σvκovτeij Ι. Μιχα-fιλ Ψελλοϋ βίος καl πολιτεία του όσίου Αύξεντίου. (Θεολογία 

τόμ. 2 σ. 352- 357.) 
· Φιλιππίδοv Αεων. Χριστιανικi} ήλικία τών Κυκλάδων νήσων. (Έκκλ. Φάρος τόμ. 

23 σ. 78-105.) 

ΤΕΧΝΗ 

Γιαννοπούλοv Ν. Χριστιανικό. καΙ. βυζαντινιl γλυπτιΧ Χαλκίδος. (Δελτ. Χριστ. 'Αρ· 

χ,αιολ. Έταιρ. Περίοδ. Β. τόμ. 1 τεϋχ. γ- δ σ. 89 ~ 119.) 
Ζάχοv 'Αριστ. 'ΓΟ συνέδριον Βυζαντινών Σπουδών. (rρηγόριος ό Παλαμάς τόμ. 

8 σ. 344- 346.) 
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.Καλογερ_οπούλου Ν. Δ. Συμβολαί εtς τ-fιν παλαιό.ν Χριστιανικfιν &ρχαιολογίαν 

καl τέχνη ν έν 'Ελλάδι. 'Αρχαίοι Χριστιανκ.οl τάφοι έν Χαλκίδι· 

~.('Ανάπλασις τόμ. 37 σ. 266-297, 333-334.) 
Ζώη Α. Ή τεχνικ!) έξέλιξις τών &δελφών Μόσχων. (Παντογνώστης τόμ. 3 σ. 

245- 247.) 
-Νομικού Χ. Τιl κεραμοuργtlματα τfις Κανδιάνας. 'Αλεξάνδρεια 1924. Σελ. 25 

μετά 10 είκ. έν τέλει. 
-Ξvγγοπαύλοv. 'Ανδρ. Μία είκονογραφική σύνθεσις Εκ Μετεώρων. ('Ημερολόγιον 

τijς Μεγάλης Ί>λλάδος 1924 σ. 395 - 403.) 
Σπαράγματα ίσωρημένου Εί'ιαγγελίου. (Δελτ. Χριστ. Άρχαιολ. Έταιρ. 

Περίοδ. 13' τόμ. 1 τεύχ α- β σ. 8 -12.) 
Ή Παναγία του Καtρου. (Αύεόftιτείiχ. γ- δ σ. 59-68) 

Όeλάνδοv Άναστ. Ή μον!) Λουκοίiς.(ΊΙμερολόγιον της Μεγάλης 'Ελλάδος 1924 
σ. 419-433.) 
Αί Βλαχέρναι της 'Ηλείας. (Άρχαιολ "Εφημ. 1923 σ. 5-35.) 
Ξυλόγλυπτος Βυζω .. τιν11 {}ύρα. (Δελτ. Χριστ. Άρχαιολ. Έταιρ. Περίοδ. 
Η'τόμ 1 τείiχ. γ--δ σ. 69~73.) 

.Στράτη Ε. Διασω8είσαι Χριστιανικαi. άρχαιότητες Σερρών. (Δελτ. Χριστ. Άρ

χαιολ 'Εταιρ. Περίοδ. l3'τόμ. 1 τεUχ. γ-δσ. 51-58.) 
.Σωτηρίου Γ. ΝαΟς 'Ιωάννου τοϋ ΘεολόγοΙJ Εν Ί-::φέσφ. (Άρχαιολ. Δελτ. 1924 

σ. 89-228. 
ΌδηγΟς του ΒuζαντινοU Μουσείου Άil'ηνών. 'Α&ήναι 1924. Σελ. 142. 
l:πήλαιον έπrι'.t παίδων Εν Έφέσφ. ('Ημερολόγιον της Μεγάλης 'Ελλά

δος19?4 σ. 217-228.1 
Ί-Ι συλλογή της Χριστιανικής Άρχαιολογικfjς 'Εταιρείας.(Δελτ. Χριστ 

Άρχαιολ. Έταιρ. Περίοδ. Β' τόμ. 1 τεUχ. γ- δ σ. 74- 87.) 
Βιβλιοκρισία είς Πι. Diehl- Lc Tourneau- Η. Saladin, Lcs nιonu

ιnents de Saloniqιιe. Pω·is 1918. (l~ρηγόριος ό Παλαμdς τόμ. 8. 
σ. 381- 393.) 

Φιλαδελφέως Άλεξ. 'Οδηγός τών άρχαίων, μεσαιωνικών καl νεωτέρων μνημείων 

των' Α-δην&ν. 'Α-6-Υjναι 1924 . .Σελ. η+ 382. 

" " 

" 
·Φοveίκη 

Βυζαντινό: άγγεία έκ τών &νασκαφών Παλαιaς Κορίν&ου. (Δελτ. Χριστ 

Άρχαιολ. 'Εταιρ. llερίοδ. Β' τόμ. 1 τείiχ. α- β σ. 2~- 47.) 
Άνασκαφαi Νικοπόλεως. {Λύτόil'ι τεUχ. γ- δ σ. 121-127.) 

Π. "Ο &γιος Νικόλαος της Σαλαμίνας. ('Ημερολόγιον τής Μεγάλης 

'Ελλάδος 1924 σ, 121-141.) 

ΝΟΜΙΚΗ 

.. Αγγελετοπο-6λοv Π. Σημεία τοίi Βuζαντινοίi δικαίου. ΆΜιναι !924. Σελ. 31 ('Α να· 
τύπωσις εκ της Δικαιοσύνης τόμ. '2 τεϋχ. 20- 22.) 

rκίνη Δ. Das Promu1gationsjahι· der Isaιιrischen Ecloga 1924-. Βιβλιοκρι
σία έν Δικαιοσύνης τόμ. 2 τεϋχ. 29. 

Ράλλη Κ. Περί τών 'Επαρχιακών Συνόδων κατ& τΟ δίκαιον της Όρ{}οδόξου 

Άνατολικijς ΈκκΑησίας. { Έπετ. Πανεπ. 'Ai}. Νομ. Σχολ. τόμ. t σ. 

1-24.) 
Περi. τοίί προβιβασμού τοU -6-ρόνοu κατι'.t τΟ δίκαιον τής Όρf}οδόξοu 

Άνατολικfις Ίi~κκλησίας. (Αύτόil'ι σ. 100 -104.) 
<> )) Περl της τών μονών διαιρέσεως κατό. τό δίκαιον τfις'Ορil'οδόξου Άνα

τολικης 'Εκκλησίας. (Αύτό6ι σ. 105- 121.) 
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Νέος Έλληνομνήμων τόμ. ΙΗ' 

Τυπικ&. σ. 3.- ΤΟ ύπ' ιiριtJ-. Ρ' κατάλοιπον σ. 9. - Έπιστολ1) τοϋ Ciriacσ d' An-
cona σ. 10.- Σημείωσις περi τοU τάφου τfις Βασιλίσσης τής Νικαίας έν Valent.ia σ~ 
13.- Δύο έπιστολαί πρΟς τόν Βελfι πασσιiν σ. 18.-Τά ύπ' ό.ρι'fiμΟν ΡΝΕ' καl ΡΝΣ'l'"
κατόλοιπα σ. 26-"'Ορ-&ρος καl νύξ σ. 33. -'Επώνυμα Βυζαντίνων αύτοκρατόρων 
σ. 40.-'Ισ{}μός Κορίνftου σ. 4?. -Σφραγίδες Ί\τζα'ίωλών καi Ιlαλαιολόγων σ. 45.
'Έρεuναι Εν ταίς βιβλιο{}ήκαις καl άρχείοις 'Ρώμης, Βενετίας._ Βουδαπέστη ς καi Βιέν~ 

νης σ. 48-276 χαi 374. -Νέα πηγι) βυζαντινής ίστορίαςσ. 70.- Κώδικες τfις βιβλιο
itήκης Σπ. Λάμπρου σ. 112 καί 308. -Ούϊλλιαμ Μίλλερ ίστορικαl μονογραφίαι 
συλλεχfiείσαι καl μεταφραο-θ-εϊσαι έκ τr,ς ιlγγλικής ύπΟ Lπ. Λάμπρου σ. 129.- Ot 
'Ρωμα'ίοι Εν 'Ελλάδι σ. 132.--Ή Έλλdς έπl τών Βυζαντίνωνσ. 170.- ΤΟ ύπ' &ρι1tμ0ν 
ΠΘ' κατάλοιπον σ. 21:!.- Ώροευρέσια ποδικό. σ. 217.- ΆΥαγQαφή επωτολών περι
εχομέ,ων εν κώδικι Νεαπόλεως ΙΙΙ Λ Λ ti σ. 221.-Κτηματολόγια Πελοποννήσου σ. 

223.- Νέα 'Ελλάς σ. 239.-Σημειώματα &φορώντα η) ν Εν Κερκύρq. συναγωγή·ν σ. 
248.- ΠερL 'Αitη'\ιώ•ν σ. 254.- Διορ{}ιδσεις εlς τά Εν τι'ρ νέφ <Ελλη,ομνήμονι τόμ. 
16 (1922) σ. 39-59 έκδοitέντα tαμβικό. ποιήματα σ. 292.- Ό\•ομασίαι τόπων τινών 
σ. 295.- 'Λ,·έκδοτα έκ τοϋ ύπ' άριitμόν 24 χειρογράφου της βιβλιο6ήκης Λάμπρου 
σ. 317.- 'Αγιορειτικό. σ. 353.- Σημειώματα περί τών 'Αλλατιανών τi']ς Vallicelliana, 
σ. 362.- Κατάλογος χειρογράφων Morosini σ. 364.- Τοϋ Στιλβη στίχοι μονι:ρδικοι 

σ. 367.-ΤΟ fιπ' άριfiμΟν ΡΣΤ' κατάλοιπον σ. 396.-·Παραινέσεις Με'\•άνδροu κατά:. 
στοιχείον σ. 372. -- 'Επιγραφικό. σ. 372.- Ί-Ι αύτοκρατορία της Νικαίας καl ή άνάκτη

σις τής Κωνσταντινουπόλεως σ. 383.- Σύμμικτα. Εlδήσεις.- Κατάλογος τών χει ρο~ 

γράφων τfjς βιβλιοitήκης της έν <Λλμυρrρ φιλαρχαίου έταιρείας '"'Ορitρυος. 

Προσi}ήκαι καi διορilώσεις 

Σελ. 122 στ. 4 μετd τfιν φρ. το πρώτον ό Γ. Μάρκου άναφαίνεται 

πρόσθες: είς τΟ καδολικΟν τfjς ΜονΥjς Πετράκη, Οπερ. 

κοσμεί διa τοιχογραφιών τiρ 1719 (βλ. έπιγραφfιν 

&νιστορήσεως έν Δ. Καμπούρογλου, Μνημεία τij~ 

'Ιστορίας τιον 'ΛiJηναίων, ταμ. 1 (1891) σ. 430), 

μετ& ταϊiτα 

' 280 , 5 &ντι Ο, 70 γ ρ. 0,07 
» 301 » 22 » τέσσαρα γρ. τρία, τΟ δε Θ' διαγραπτέον 

316 
317 

318 

326 
332 

332 
335 
336 

» 10 » δ:ορι » &ωρl 

» lU » 

" 12·13 
» 2 

μετd π']ν λέξι11 άρπαγέντος πρόσθες: νέου δι& τοϋ· 

dψτι μάρτυρον 

» Μαί 

γρ. μάρτυρος 

» ΙΥΙία 

>> 2·3 μεταξV τώ11 στίχων τούτων πρόσθες Β' 

» 5 δ:ντι ΣΤ' γρ. Γ' 

» 3 έκ τών κάτωέJΙ a]JJJa1·. C'Γit.U:1ιτt έδώ Ο γρ. Sδώ ΒΟ 

» 23.24 μεταξV τών στίχων τούτων πρόσθες Ε' 

ΤΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΊΆΙΡΕΙΛΣ 

ΜJαΡΙ ΊΌΥ ΝΥΝ ΠΕΠΡΛΓΜΕΝΛ 

Kαra τi]v 15ην Μαρτίου 1918 οί κ. Γ. Ε. Τιπάλδος, Φ. Κουκουλές, 

Ν. Καλογερόπουλλος καl Πλάτων Ροδοκανάκις παρεκλή8ησαν ύπΟ τοϋ άοι

δίμου Γεωργίου Τσοκοπούλλου να προσέλθωσιν εϊς τΟ γραφεϊόv του. ΕL.ς 

τους προσελ&όντας έδll}.ωσεν δ κ. τ σοκόπουλλος δτι 1i πρόσκλησις άφεώρα 

είς σύσκεψιν περl ίδρι)σεως ~Εταιρείας σκοπΟν Εχούσης, άφ' έvΟς μΕν την 

συντήρησιν τών όλοΕν φ8ειρομέvων Βυζαντινών μνημείων, &φ' έτέροu δΕ 

τfιν δια λα'ίκών δημοσιευμάτων καl διαλέξεων διαφώrισιν τοU κοινοU περl 

της Βυζαντινrjς ίσrορίας καl τοU Βuζαvτινοϋ καθ·' δλοu πολιτισμού, οϋτως 

ωστε ν' άρχίση τΟ llμέτερον Ε&vσς ν& γνωρίζn καl &γαπfJ πdν δ,τι συν

δέεται πρΟς τΟ Βυζάντιον καi την ύπερχιλιετfi αύτοίί ίστορίαν, τέλος δΕ τi]ν 

διs &.νακοινώσεων καl περιοδικοϋ προαγωyfιν τών Βυζαντινών σπο\,δών. 

Οι προσκλη&έντες, &φ' oV συνεχάρησαν τΟν χ. Τσοκόπουλλον δια τfιν 

πρωτοβουλίαν, εύρσν δτι η ω καιρΟς να σuμπηχ&fi τοιαύτη CΕταιρεία, ή ς 

Ο σκοπΟς, δσον αύτοl Εγνώριζον, {}U εϋρισκεν εύμsνfj παριΧ τ(§ κnινψ ύπο

δοχήν, Sπεφuλάχ&ησαν δΕ: να σuζηηlσωσιν εύρύτερον εν προσεχεί συvεδρίq:. 

Πέντε ή μέρας μετα την σύσκεψιν ταύτην σuvελ&όντες πάλιν o'L άνω
τέρω μετα τοίi κ. Θ. Β(\λίδου εlς τΟ γραφείον τοϋ κ. Γ. Τσοκοπούλλου, σuν

-εζήτησαν δια μακρών περl τοϊi σκοποϋ τfjς ~Εταιρείας, περl τώv χρονικών 

περιόδων, &ς &' &ναλάβn να διαφωτίσn, ώς καl ι:ών μέσων, ατινα πρέπει 

να χρησιμοποιήσn πρΟς Sπιτuχίαν τοϋ σκοποϋ της, απεχώρησαν δέ, &φ' οΏ 

απεφάσισαν ν' &νακοινώσωσι τα 41υζητη-&έντα είς φίλους των λογίους, οϋς 

καl να προσκαλέσω σι να συνέλθ·ωσιν είς τόπον βραδύτερον όρισ&ησόμενον, 

ϊνα μετ' αύτών τΟ μΕ:ν συζητtlσωσιν εύρύτερον, τΟ δΕ: προβώσιν είς όρι

στικfιν συγκρότησιν τfjς "Εταιρείας. 

"Όντως ούχl μετα πολU συνελδόντες οί άνωτέρω μετα διαφόρων όμο

φρόνων τρlς έν τίi αtiJoύσn τijς ΒιβλιοiJήκης τijς Βουλijς, άπεφάσισαν ορι

στικώς τίi 25n 'Απριλίου 1918 τi]ν Ύδρυσιν 'Εταιρείας ύπο τfιν έπωνυμίαν 

~Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, ής τΟν σκοπi>ν ώριζε τΟ δεύτερον ϋ.ρ

<&ρον τοίi αύ&ημερΟν ψηφισ&έντος καταστατικοϋ, τΟ fχον ώδε: 

«ΣκοπΟς της eΕταιρείας είναι ή ένίσχυσις τών Βυζαντινών χαl Μεσαιω~ 

νικών έν γένει μελετών, ή έκλαtκευσις τών γνά>σεων τών άναγομένων είς 

την 'ιστορίαν καl τΟν πολιτισμΟν τών Βυζαντινών καl 1\ίεσαιω\'ικών χρόνων 
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καl ή διέγερσις τοϋ έvδιαφέρονrος τοίi "Ελληνικοϋ λαοϋ πρΟς την χιλιεriί) 

περ(οδον τijς Έλληνικijς αDτοκρατορ(ας. 

<Η ~Εταιρεία {}α έπιδιώξη τfιν πραγματοποίησι ν τοϋ σκοποϋ της α') δι&, 

διαλέξεων έκλα"ίκευτικών περl παντΟς -θέματος άναγομένου είς τfιν Lστορίαν, 

τΟν βίον, τdς έπισηlμας, τ&ς τέχνας καl τΟν πολιτισμΟν έν γένει τijς <Ελλη

νικης αύτοχρατορίας καΊ τοϋ Μεσαίωνος β') δι' Επιστημονικών άνακοινώ

σεων γ') δι' έκδόσεως είδικοϋ περιοδικού καl σχετικών δημοσιευμάτων δ') δι"" 

ιδρύσεως βιβλιο8ήχης περιλαμβανούσης τι\ Ι!ργα τα &ναγόμενα είς το Βυζάν

τιον καl τΟν Μεσαίωνα καl ε') διΟ: παντΟς άλλου τρόπου, τΟν Οποίον τΟ. 

Συμβούλων r}\Jελε κρίνει σuντελεστικόν». 

Ή 'ιδρυ-θείσα <Εταιρεία, μετ& τ1)ν έκλογl]ν τοϋ Δ. αύτfjς Συμβουλίου,. 

έτέ&η εΜΗις έπl τΟ εργον. 'Η το τότε ή Εποχή, κα&' t]ν _οί Βούλγαροι, κατα· 

λαβόντες τijν Α. Μακεδονίαν, είχαν καταστρέψει πολλσUς Βυζαντινοlις 

vαοiις καl άπαγάγει πλείστα κειμήλια, χειρόγραφα καl εργα τέχνης, εUκόλως 

οϋτω τΟς έαυτ&ν βιβλιοθψως καl τα μουσεία πλουτ.ίζοντες. Περl τiiς 

διασώσεως λοιπΟν καl έπιστροφης τc'Ον άρπιι.γέντων φροντίζουσα {l 

Έταιρεία, &.πεrάftη άφ' ένΟς μΕν πρΟς τΟν τότε ΓενικΟν ΔιοιχητΥ]ν 

Μακεδονίας κ. Κ. Ρακηβιiv παρακαλούσα ν&. €ξακριβώση τlνα κειμ11J.ια 

1lρπάγησαν 1·] κατεστράφησαν, ϊνα έν κωρψ ζητηδfi ή &πόδοσις αϋτών 11 
σχετικη &ποζημίωσις, &φ' έτ:έρου δ' &πηύθυνε πρΟς τΟν πεπολιησμένον κό

σμον 8ντονον διαμαρτυρίαν διrJ. την τοιαύτην βεβ11λωσιν δια τών έν Ρώμη, 

Παρισίοις, Λονδίνφ καl Βασtγ)ttά'>νι πρεσβευτ:ών τfjς cΕλλάδος. Είς τδς 

τοιαύτας δ' Ενεργείας της εύρε χαl &:λλους προ{}ύμους &.ντιλ1]πτορας 

καl δη χαl τΟν εlς 1\Ιακεδονίαν πρΟς τόν σχοπΟν τούτον μεταβάντα 

Ί.δρυηlν της άοίδιμον Γ. Τσοκόπουλλον καl τΟν τότε έν 'Αμερικfί εύρισκό-

μενον Πρόεδρόν της Σον Μητροπολίτην Ά\Jηνών κ. Μελέτιον, εLς δν πολλ& 

Οφείλει. 

'Αποτέλεσμα τών Ενεργειών τοΊ)των ύπηρξεν ή uπο της Βουλγαρικfjς 

Κυβερνήσεως, συμφώνως τψ 126 Ιίρ8ρφ τijς συν8ι]χης τοu Ν euilly. κατa 
Φεβρουάριον τοiί 1922 παράδοσις είς τον Σύμβουλον τfις Έταιρεfας κ. Γ. 

Σωτηρίου πολλών ξυλογλύπτων σταυρών &πλών καi μετ& συρματε'Cνης 

Επενδύσεως, αργυρών φιαλών &γιασμοϊ•, άργυρών Επενδύσεων είκόνων, 

ποτηρίων μεταλήψεως, -8υμιατηρίων, dμφίων ίερατιχών, διακοσίων έννενή

κοντα Εντύπων βιβλίων διαφόρου περιεχομένου καl διακοσίων πεντήκοντα 

έννέα χειρογράφων, τών "πλείστc_ον έκ της παρ& τ<lς Σέρρας μονfjς τοϊ~ 

Τιμίου Προδρόμου 1). 

--------
1 ) Έκ τ&ν αντικειμένων δεκαοκτc'ο κατετέθησαν έν nfι Βυζαντινιρ ~·Ιουσείφ Άθη~-

Τό: ύπΟ τής Έtαιρείας πεπραγμένα. 367 

eH ~Εrαιρεία μετα τfιν κατα τfιv 2δην ~Ιανουαρίου 1919 έπίσημον έμ-
φάνισίν ~ης διcΧ συγκεντρώσεως έν τfi μεγάλη αίθούσπ τοϋ Φιλ. Συλλόγου 

Παρνασσ~ϊi, χα&• \lν είσηγητικώς ώμίλησεν ο Πρόεδρος αutfjς Σος κ. Με
λέτιος, διι! μακρών δΕ τΟ πρόγραμμά της &νέπτ:υξεν ό Σύμβουλος κ. Γ.

Σωτηρίου, 1) &πεφάσισεv, Ελλείψει χρηματικών πόρων, να 3έση εlς έφαρ

μογfιv τΟ πρώτον μέρος τοϋ δευτέρου ά:ρ&ρου τοϋ καταστατικοϋ της, ητοι 
tfι\' έχλα'Cκεuσιν τώv περl τοϋ Βuζαvτινοϋ κόσμου γνώσεων δια διαλέξεων 

καl Εκδρομών. Άρχίσασα λοιπΟν &JtO τοϋ χειμώνας τοϋ 1919 εχαμεν έν τfι. 
μεγάλη αί8ούσπ τοu Φιλ. Συλλόγου Παρνασσοu διι'ι τών μελών της καllίλλων 

λογίων τaς έξης διαλέξεις. 

ΚατιΧ τΟ 1919 ώμίλησαν οί κ. 

1) Σος Μητροπολ(rης Ά&ην ών χ. Μελέτιος, Περ\ rijς 

Άγfας Σοφ(α; 2) Κ. Ρ ά δ ο ς, Περl τοu Βοζαντινοϋ ναυτικοu 3) Φ. Κ ο υ· 

κ ο υ λ έ ς, Περl τοϋ σχολικοϋ ημών βίου κατcΧ τοUς ΒυζαντινοUς και τοUς 

μετέπειτα χρόνους 2) 4) Κ. Σ ο κ όλη ς, Περl τοϋ Βυζαντίου καl τfις ίδέας 

της Κοινωνίας τών Έ3vι!)V έν τίi Άνατολfi 5) ι Δ α μ β έ ρ γ η ς, Περl 

τοϋ διατl καl ύπΟ τίνων €συχοφαντεϊτ:ο τΟ Βυζάντιον 6) Α. 'Α δ α μ α ν τ ίου, 

Περi τοϋ ίεροϋ παλατίου καl της ΑUλικ~ς €8ιμοruπίας 7) ό Σος Μ η τ ρ ο· 

πολίτη ς 'Α{} η ν ώ ν κ. Μ ε λ έτι ο ς, Περl τού Παναγίου Τάφου καl τ6'>ν 

&ξιώσεωv τοϋ Βαηκανοίί έπl τών αγίων τόπων 8) δ Ν. Κ α λ ο γ ε ρ όa 

π ο υ λ λ ο ς, Περl της μετα την &λωσιν Βuζαντινfiς αγιογραφίας 9) δ Κ. 

Σοκ όλης, Περl της οl.κονομικrjς ποl.ιτικfjς τοU Βυζαντίου καl 10) δ Γ. 

Β ε γ λ ε ρ ij ς. Περl τijς βιβλιο&ι]χης καl τοϋ {)ησαυροφυλαχίου τοϋ Σερα

γ(ου τijς Κ ων fλεως 3). 

Κατα το 1919 1920 ώμfλησαν οι κ. 

1) Γ. Σωτηρίου, Περl του Βυζαντινού Ενδύματος καl τfjς έξωτερι

κf]; περιβολijς τσϋ κλήρου κατα τσUς ΒυζαντινοUς καl τοUς μετα την άλωσιν 

χρόνους 4) 2) Κ. Ρ ά δ ο ς, Περl τών στρατειών τοu αvτοκράτορος Ήρα-

νών, έπτά έν n'Q 1\:Ι:ουσείφ κοσμητικών τεχνόηι καL εξ θέλουσιν έπιστραψi'Ι εlς' τ1)ν 

μονfιν τοϋ Τιμίου Προδρόμου. τα χειρόγραφα κατετέθησαν είς τΟ εlδικΟν τμijμα n'jς 
Έθν!%ijς ΒιβλιοΟJlκης, :ιτλΊ)ν ,-ι:έντε, CΊ:τινα έκρατ1]θησαν έν τφ ΒυζαντΜQ 1\'Ιουσείφ ώς 

περιέχοντα μικρογραφίας. Τέλος τα βι6λί.α διενεμγιθησαν μετ:α'ξU της Έθνικijς Βιβλιο

θΊ]κης κu.l της Βιβλιοθψ~ης της Βουλ1]ς. 
1

) ΤΙ όμιλία του κ. Σωτηρίου έδι1μοσιεύθη εν τft «Καινft Διδαχή >J τόμ. Α'. σ. 418-4.28. 
2

) Ί-Ι διciλεξις αϋτη εξεδόθη τφ 1920 έν τφ βι6λίφ τοϋ Χ. ΚουκουλΕ t(Q επιγραφο
μένφ «'Εκ τοϋ βίου τίδν Βυζαντ:ινώ'V» σελ. 79-128. 

3
) "Η διάλεξις έδημοσιεύθη εν τft πε'Vτηκονταετ:ηρίδι τοϊί .εν Κωνσταντινουπόλει 

Έλληνικοii Φιλ. Συλλόγου σ. 173-182. 
4

} Έδημοσιεύθη έν τφ περιοδικφ Γρηγορίφ τφ Παλαμtf τόμ. 3. σ. 237-247, 359-
370, 452-460, 546--651. 
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κλείου 1) 3) Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ ς, Περl τοϋ βίου τών 'Ελλήνων μοναχών κατa 
τον ΙΒ' α\ώνα 2) 4) Ν. Κ α λ ο γερό π ο υ λ λ ο ς, Περl τών μετa την ϋ.λωσιν 
ζωγράφων καl δij τ&ν Κρητών 5) t Σος Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς Σ μ ύ ρ ν η ς 
Χρυσό σ τ ο μ ο ς, Περl τών έπτd Εκκλησιών της άποχαλύψεως 6) 'Α. Ά δ α
μ α v τ ίο υ, Περl τών &ριστουργημάτων τfις όφαντουργικf!ς τέχνης τών 
Βυζαντινών 7) 'Α ρ. Κ ο ύ ζ η ς, Περl περι{}άλψεως καl νοσοκομείων κατa 
τοUς ΒυζανινοUς χρόνους καl lδί<t περi μοναστηριακών νοσοκομείων (ξενώ
νων) κατa τον ΙΒ' α\ώνα 3) 8) Κ ων στ. Άμαντος, Περl τοϋ Έλλη
νισμοϋ τfϊς Μικράς 'Ασίας κατό τοUς ΒυζαντινοVς χρόνους 9) Β α σ. Λα
μ π ί κ η ς, Περ\ τfjς !ατρικης κατa τους Βυζαντινους χρόνους 1 Ο) Κ. Σ ο
κ όλη ς, Περl τών Εμπορικών σχέσεων τfiς ~Ελληνικfjς α\Jτοκρατορίας καl 
11) 'Αρχιμ. Χρυσό στ ο μ ο ς Π α π α δ ό π ο υλλ ο ς, Περ\ τοu Βυζαντίου 

καl τών άγίων τόπων τi)ς Ίερουσαλ1lμ. 

Κατa το 1920-1921 ώμίλησαν οι κ. 

1) Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ ς, Περl τοϋ γάμου κατa τους Βυζαντινους χρόνους 
2) 'Ι. Β ο γ ι α τ ζ ί δ η ς, Περ\ τfjς &ρχfjς κα\ εξελίξεως τfjς μεγάλης \δέας ') 

3) Γ. Σωτηρίου, Περl τών Βυζαντινών ~φασμάτων. 

Κατa το 1921-1922 ώμίλησαν οι κ. 

1) 'Αρχιμ. "Αν&ιμος Παπαδόπουλος, Περl τfjςτύχης τών 'Ελ
λήνων &πο τfjς εμφανίσεως τό'1ν Τούρκων 2) Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ ς, Περ\ Πτω
χοπροδρόμου και τοϋ ϊδιωτικοϋ βίου τών Βυζαντινci>ν κατ& τΟν ΙΒ' αίώνα 
3) Σ. Μ ε ν ά ρ δ ο ς, Περ\ συναξαρίων κα\ σι•ναξαριστiόν 4) Ι. Β ο γ ι α

τ ζ ί δ η ς, Περι τών eΕλλήνων καΒολικών καl τώv σχέσεων αύrών πρΟς τους 
δρ3οδόξους 5) 5) 'Α ρ. Κ ο ύ ζ η;, Περl tατρικfjς καl δεισιδαιμονίας κατ α 
τους Βυζαντινους χρόνους 6) 'Αν. '0 ρ λ ά ν δ ο ς, Περl τών Χριστιανικών 
μνημείων τfjς Ραβέννης, 7) Γ. Τ σ ο κόπο υ λ λ ο ς, Περ\ Στεφάνου Σαχλίκη 
και του 'ίδιωτικοϋ καl κοινωνικού βίου εν Κρ1lτη κατ& τΟν ΙΕ' αίώνα 6

) 

8) Π. Άγγελε τόπο υ λ λ ο ς, Περl Μιχαi]λ Ψελλοu κ α\ τijς ~ποχfjς του 

κα\ 9) Κ. Μ έ κ ι ο ς, Περl τοu βίου τών Βυζαντινών Βασιλέων. 

Κατα το 1922-1923 ώμίλησαν οι κ. 

1 ) Συντομωτάτην περίληψιν τi'jς διαλέξεως δρσ. έν τφ βιβλίφ τοίί στρατιώτου (1924} 
σ, 22-24. 

2 ) Έδημοσιεύθη έν τψ βιβλίφ ~'Εκ τοίi βίου τών Βυζαντινών» σ. 5-78. 
3 ι 'Εδημοσιεύθη έν τοίς.ιiρχείοις Ι.ατριΚης καl βιολογίας τομ. 15 (1920) σ. 40-51 
η Έδημοσιεύθη έν τι'ρ ήμερολογίφ τfις Μεγάλης 'Ελλάδος τοίί 1923 σ. 161-171 
r;) 'Εδημοσιεύθη έν τφ ήμερολογίφ τi"}ς f4εγάλης "Ελλάδος τοίί 1924 σ. 163-183 
6 ) 'Εδημοσιεύθη έ·ν τφ περιοδικφ 'Ελληνικft 'Επιθεωρήσει τόμ. 15 τείίχ 173 σ. 4-6 

· τεϋχ. 174 σ. 5-7, τέίiχ. 175 σ. 4-6, τεϋχ. 176 σ. 8-9; 
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1) Κι 'Α μάντου, Περl Έλληνικijς φιλαν3ρωπίας κατα τους μεσαιω

νικους χρό®υς 1) 2) Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ ς, Περl τών δύο ε\δ&ν τοϋ {}ρ ιάμβου 
(επιτίμου &ριάμβου, διαπομπεύσεως) κατa τους Βυζαντινους χρόνους 2) 3) 
Σκ. Ζ ε ρ β ό ς, Περ\ της Δωδεκανήσου κατa τον μεσαίωνα 4) 'Α δ. Δ ι α
μ α ν τ ό π ο υ λ λα ς, Περl τοϋ 'Ηρακλείου κα\ τοϋ ~ργου του 5) Ν. Κ α λ ο
γερόπουλλος, Περl τfjς Χριστιανικijς τέχνης τών 'Α&ηνών 6) Άρχιμ. 
"'Α ν{} ι μ ο ς Π α π α δ όπου λ λ ο ς, Περl του 3ρησκευrικου 8εάrρου τών 

Βυζαντινών 7) Π. 'Α γ γ ε λ ε τόπο υ λ λ ο ς, Περl σημείων τινών τοϋ Βυ
ζαντινοϋ δικαίου 3) 8) Κ. Φ ί λ α ν δ ρ ο ς, Περ\ τοϋ 0\κουμενικοϋ Πατρι
αρχείου δια μέσου τών αίώvων χαl 9) Ε ύ ά γ. Χ α τ ζ η 'ί ωά ν ν ο υ, Περl 

τfjς μεσαιωνικfjς Κύπρου. 

Κατι\ το 1923-1924 ώμίλησαν αϊ κ. 

1) Γ. Σ ω τ η ρ ι ά δ η ς, Περl τfjς εν Φωκίδι μονijς τοu όσίου Λουκ&:') 

2).Νικόστρ. Καλομενόπουλλος, Περl τfjς στρατιωτικijς οργανώ
σεως τfjς Βυζαντινfjς αοωκρατορίας 3) 'Αρχιμ. 'Ά ν it ι μ ο ς Π α π α δ ό
που λ λ ο ς, Περ\ τών σχέσεων δρ&οδόξων καl κα&ολικών κατa τους Βυ
,ζαντινους χρόνους 4) Σ π. Π α π α ν ι κ ο λάου, Περl τfjς &λχuμείας κατa 
τον μεσαίωνα 5) Ρ a u l C ο ll i η e t, Περl τών φοιτητών τijς Νομικijς 

έν Βηρυτ<Ρ κατa τον Ε' μ. Χ. α\ώνα , καl 6) Γ. Σωτηρίου, Περ\ τοϋ 
Βυζαντιολογικοϋ :·συνεδρίου του Βουκουρεστίου. 

'Εκ τών άνωτέρω διαΗξεων έξαίρομεν ϊδιαιτέρως τi}v μετ& κατάλληλον 

εlσήγησιν τοϋ προέδρου κ. Καλογεροπούλλου γενομένην περ\ Έλληνικijς φι

λαν8ρωπίας κατ& τους μεσαιωνικοUς χρόνους, διότι α\.Jτη ώργανώftη όπΕρ τών 
&δελφών ήμών προσφύγων της Μ. 'Ασίας. Κατ' αοτην ε\σεπράχ&ησαν δραχ. 

5080, α~τινες ~δό{}ησαν ε\ς το Δ. Συμβούλιον τού Συλλόγου τών 'Ελληνί
δων γυναικών ύπΕρ τών ύπ~ αϋτοϊί προστατευομένων προσφuγοπαίδων. 

'Επl τfi ΕUκαιρί~ ταύτη ·ας μη άποσιωπη-θί} δτι ό έταίρος κ. Π. Ζωγρά-. 

φος καl ό Σύμβουλος κ. Ν. Καλογερόπουλλος εδώρησαν ε\ς τi]ν Έταιρείαν 

δύο είχόνας των, άς αϋτη διΟ: τfις κ. 'Άννης Παπαδοπούλλου διέ-θεσεν Uπfρ 
τών &δελφών τοu προέδρου τοϋ εν Σμύρνη φήματός της, &ειμνήστου 

Μητροπολίτου Χρυσοστόμου. 

1 } 'Εξεδόθη έν τφ περιοδικφ Άθην(J τόμ. 35 σ. 131-164 
2) ΤΟ πρώτον μέρος της διαλέξεως ταύτης, τΟ"'περl έπιτίμου θριάμβου, έδημοσιεύθrι 

έν τι'ρ ήμερολογίφ της Μεγάλης <Ελλάδος~τοϋ 1923 σ. 49-64 
~) Έδημοσιεύθη έν τfi Δικαιοσύνη τόμ. 2 τεϋχ. 20-22 καi είς ίδιαίτερον τεύχος έν 

, 'Αθήναις 1924. 
~·ι4')"'~;. '\-iJV τ&. συντόμως ύπό του κ. Σωτηριάδου σημειούμενα έν τψ Ciρθρφ του 
'«Ε~ είς τόν δσιον ΛουκCiν» •Ημερολ. της Μεγάλης 'Ελλάδος 1925 σελ. 314 έξ. 

24 
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Εlς τaς aνωτέρω διαλέξεις δέον να προστε&ώσι καl τα ύπο τών Συμ

βούλων τijς ·Εταιρείας κ. Φ. Κ ο u κ ο υ λ έ, Ά ν. Ό ρ λ ά ν δ ο υ καl Γ. Σ ω

' η ρ ίο υ γενόμενα μα&ήματα έν τφ προς διάδοσιν τών ώφελίμων βιβλίων 

Συλλόγφ κατα τον χειμώνα τοϋ 1922. Έκ τούτων δ μεν -η;ρώτος &νέπτυξε 

κεφάλαιά τινα τοϋ ίδιωτικοϋ βίου τών Βuζαντινών1 Ο δεύτερος &μίλησε· 

περl τών Βυζαντινών άνακτόρων και οΙκημάτων καl ό τρίτος περl της. 

Βυζαντινijς ζωγραφικijς καl εικονογραφίας. 

Οϋδ" ήμελή{}ησαν κατ& τΟ αύτΟ διάστημα αί Sκδρομαl είς χώρου;, fνiJ-α 

Uπάρχουσι μνημεtα Βυζαντιν& η τών μετα τi]ν &λωσιν χρόνων. At έπι

σκέψεις τών μελών τfjς ~Εταιρείας είς τας μονός Δαφνίου, Καισαριανfίςι Πεν~, 

τέλης, Φανερωμένης (Σαλαμίνος), &γίου 'Ιωάννου Καρέα καl &γίου Γεωρ

γίου Κουταλέα, παρα τοiJς πρόποδας τοϋ Ύμηττοϋ, τfiς μονfjς Νταοϋ Πεντέ

λης, τfίς παρ& τΟ:ς 'Αδήν ας ~Όμορφης Έκκλησιίiς1 τfiς 'Ακροπόλεως τών 

'Α{)ηνών, τijς εν Χαλκίδι Βασιλικijς τijς &γίας Παρασκευijς, τών έκκλη

σιών Μαρκοπούλου καl τών εν Κοι_,ωπίφ Ερειπίων μεσαιωνικών πύργων, 

πρΟς δΕ καΙ. του έν Άflήναις Βυζαντινοϋ Μουσείου, ενftα &μίλησαν ο'ί 

~κ τών Εταίρων κ. Γ. Σωτηρίου, Ά ν. Ό ρ λ ά ν δ ο ς, Φ. Κ ο υ

κ ό υ λ έ ς, Α. Ξ υ γ γ όπου λ λ ο ς, Ν. Κ α λ ο γερό π ο υ λ λ ο ς, Γ. Ε. Τ ι

π ά λ δ ο ς, 1) Ν. Κ ο τ ζ ι ά ς, Α. Κ ε ρ α μ ό π ο υ λλ ο ς, Π. Φ ο υ ρ ί κ η ς, 

Ι. Δ ο α ν ί δ η ς και Ι. Σ β ο ρ ώ ν ο ς συνετέλεσαν ούκ Ολίγον είς dκριβε-~ 

στέραν γνώσιν τfjς Βυζαντινfίς ίστορίας καΙ. τέχνης και Ενίσχυσαν τfιν 

άγάπην πρΟς μνημεία μΕ τfιv μεσοχρόνιον καΙ. την μετα την άλωσιν 'Lστο-

ρίαν ήμών συνδεόμενα. 

ΔΕν ήρκέσftη δμως ή "Εταιρεία εΙς άπλfjν μελέτην καl έπίσκεψιν τών 

μνημείων, άλλα προέβη καl είς διαβήματα ύπΕρ συντηρήσεως η έπισκευf}ς 

αύτών. Οϋτω κατ' Αίίγουστον τοϋ 1920 δι' έγγράφου της Εζήτησε καΙ. 

έπέτυχε παρ α τοίί Σου ~y πουργείου τijς Παιδείας τΟν διορισμΟν μονίμου 

έπόπτου τών Βυζαντινών άρχαιοτήτων τοϋ Μυστριi, παρ& δΕ τοϋ τότε Γεν~ 

Διοικητοϋ Μακεδονίας κ. Α. Άδοσίδου την παραχώρησιν δεκακισχιλίων 

δραχμών πρΟς διατήρησιν καl άναστήλωσιν τών έν Θεσσαλονίκη ναών τflς 

άγίας Παρασκευfjς και τfjς Θεοτόκου τών Χαλκέων. 

Τdς τοιαύτας Ενεργείας της συνεχίζουσα ή Έταιρεία παρεκάλεσε κατα 

Μά'ίον του 1920 τον έν 'ΑΗήναις τόtε διατρίβοντα Γεν. Διοικητljν Δυτ. 

Ι\1ακεδονίας κ. Ι. Ήλιάκιν, ίνα άσκήσιι Ολην αϋτοϋ τi1v έπιβολtlν πρΟς 

]) Ή έν Δαφνίι:ρ όμιλία τοϋ Χ. Γ. Ε. Τιπάλδου περL τοϋ είκαζομέ·νου τάφου τοϋ De
laroche εδημοσιεύθη έν τφ Η'. τόμι:ρ τοϋ Δsλτίου τfις Ίστορικfις καL Έθνολοyικijς. 

~Εταιρείας τfις 'Ελλάδος σ. 264-272. 
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προρτασίαν καl συντήρησιν τών Βυζαντινών ναων τfjς Καστορίας, Sλαβε 

δε παe' α~του κατηγορηματικaς διαβεβαιώσεις δη 1Μ πράξη πάν το δυ

νατΟν ύπΕρ τών μεσαιωνικών μνημείων τi}ς είρημένης πόλεως. 

ΎπΕρ τών μεσαιωνικώv μνημείων άπέβη έπ' 'ίσης δ κατ' Αϋγουστοv 

του 1920 διορισμος τοu Γεν. Γραμματέως τijς Έταιρείας Φ. Κουκουλε 

cΟς μέλους τοϋ Επl τfjς αναστηλώσεως, Επισκευης καl συντηρήσεως άρχαίων 

καl 'ιστορικών μνημείων Συμβουλίου, 00ς καl ή dποστολη δύο έγχυκλίων 

εlς τα μέλη τών κατα Μάρηον τοϋ 1920 !δρυιtέντων δύο αδτijς Τμnμά

των, liv τε Θεσσαλονίκη δια του Συμβούλου κ. Γ. Σωτηρίου, καl έν Σμύρνη. 

Δια τών Εγκυκλίων τούτων, &φ' ΕvΟς μΕν συνιστάτο ή &ποφυγη τi}ς δι' 

οξέων έπαλείψεως διαφόί>ων τοιχογραφιών καl ψηφιδωτών, χάριν δij{)εν 
ζωηροτέρας αναπαραστάσεως, άφ' Ετέρου δ' έδίδοντο λεπτομερείς όδηγίοι 

περl τfίς καταγραφi}ς τών έν ταίς περιοχαίς τών τμημάτων μονών, έκκλη~ 

σιόη·, Επιγραφών, εΙκόνων, ξυλουργημάτων, χειρογράφων, άμφίων κ. τ. τ. 

~Η ημετέρα tΕταιρεία, flτις 00ς έπιστημονικΟν σωματείον Sκρινε καδfj~ 

κον αιJτijς να διαμαρτυρηι1ίi κατa Σεπτέμβριον του 1923 προς το Προ· 

εδρείον τοU παρα τ'[i Κοινωνίq. τών Έδνών τμήματος τfίς πνευματικfjς συν

εργασίας δια τi]ν παρα τα διε&νij νόμιμα κατάληψιν τijς Κερκύρας 

κολακεύεται να πιστεύu Οτι &.ποτελεσματικη ύπfjρξεν ή πρΟς τΟ αύτΟ~ 

Προεδρείον διαμαρτυρία της δια τi]ν ύπο τών Τούρκων μελετωμένην 

κατεδάφισιν τών Βυζαντινών τειχών τfjς Κωνσταντινουπόλεως. 

Το Δ. Συμβούλιον συνέστησε κατα Μά'ίον του 19~0 να !δρυθii έν 

Καρυαίς του (Αγίuυ 'Όρους τυπογραφείον πρΟς εϋκολωτέραν δημοσίευσιv 

τών έν χειρογράφοις μεσαιωνικών κειμένων καl :προαyωγfιν Επομένως τijς 

Επιστήμης, :παρεκάλεσε δΕ καl τΟ Σον "Υπουργείον τών 'Εσωτερικών κατα 

'Ιούνιον τοϋ 1922 νά όρίση περιοδικi]ν έπι{}εώρησιν τών ίστορικών &ρχείων 

του Κράτους. 'Αποτέλεσμα τijς ενεργείας αuτijς ύπijρξεν ή &ποστσλi] ώς 

έπι&εωρητοίί τοϋ διακεκριμένου Εταίρου κ. Θωμά Βελιανίτσu, δστις δια 

μακροϋ ύπομνήματός του συνέστησε τα δέοντα. 

Ή "Εταιρεία i?εωροϋσα και'Jfjκον αύτfjς να παρέχn την Εκάστοτε ύπΕρ 

επιστημονικών σκοπών ζητουμένην ύποστήριξίν της, προ&ύμως έπίσης συν

έστησε πρΟς την Σην ίεραν Κοινότητα τοϋ άγίου 'Όρους τΟν έtαίρον αUτfίς 

κ. Σπυρίδωνα Παπαλουκάν μελετώντα τfιν έν τiρ "Ά{}φ τέχνην, παρεκάλεσε 

δΕ καl τοiJς 'Ιβηρίτας πατέρας να διευκολύνωσι την φωτογράφησιν τοϋ lιπ' 

άριft. 463 κώδικος τfjς μονfiς των, σπουδαιοτάτου δια την γνώσιν τοϋ ίδιω

τικοϋ βίου τών Βυζαντινών. ΟϋδΕ {}εωρεί μικροU λόγου dξίαν τfιν φρον

τίδα της υπΕρ τfj συλλογης τών είκόνω\' Κολλυβάι fiτις έπl τέλους κατωρΑ 

{)ώ{}η να παραμείνη έν 'Ελλάδι καl δi] να περιέλ&υ εlς την κατοχΎ]ν δια-
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κεχριμένου Εταίρου της τοίί κ. Διονυσίου Λοβέρδου, δ στις είναι έν-θου

σιώδης λάτρης της Βυζαντινfjς τέχνης χαl τοϋ Βuζαντινοίi κόσμου clν γένει. 
'Επικειμένης τijς ίδρύσεως τοϋ εν Θεσσαλονίκη ,Πανεπιστημίου, ή CΕται

ρεία καδfjκον αUτijς Ε-θεώρησε να δποδείξη, Οπου @ει, τi]ν έν αύτψ ϊδρυσιν 

τεσσάρων έδρών πρΟς προαγωγην τών Βυζαντινών σπουδών, Ί)τσι τfις ιστο
ρίας τοίί Βιιζαντινοϋ κράτους, τfίς ίστορίας τijς Βυζαντινfjς τέχνης, τοϋ 

'ίδιωτικοϋ βίου τών Βυζαντινών καl τfjς μεσαιωνικfiς γλώσσης καl φιλολο

γίας, Εχει δΕ δι' ελπίδος δτι αί συστάσεις της α-οrαι {Μ ληφ-θώσιν ύπό 

τιΩv άρμοδίων Uπ' Όψιν. 
"Εν τιον κυρ(ων μελημάτων τijς 'Εταιρε(ας uπijρξε καl ι'ι διrl διαφό

ρων δημοσιευμάτων έκλαLκευσις Ί1 προαγωγη τών Βυζαντινών Ερευνών. 
ΟίJτως έπώπτευσε διό τοϋ Συμβούλου της κ. Φ. Κο1'κουλΕ τfιν Εκδοσιν 
τοϋ Εργου τοϋ έκ τών ίδρυτών της &οιδίμου Πλcίτωνος Ροδοκανάκι τοϋ 
Επιγραφομένου «cH βασίλισσα καl αί Βυζαντιναl &ρχόντισσαι», άσφαλώς 
δΕ δα Ετύπωνε καl την περl νεαρών Λέοντος τοϋ Σοφοίi μελέτη ν τοϋ κα-θη
γητοϋ τοϋ εν Bordeaux Πανεπιστημ(ου Η. Monnieι·, ι'!.ν μή, δλ(γον 
χρόνον προ της παραδόσεως τοϋ χειρογράφου, τον &φήρπαζεν ό Βάνατος. 

"Εν βijμα προς τiιν εκπλήρωσιν τοϋ σκοποϋ τijς Έταιρε(ας χωροϋν το 
Δ. Συμβούλιον &πεφάσισε κατa Νοέμβριον τοϋ 1922 να γ(νωνται &να
κοινώσεις εν τίi αΗ!ούσυ τijς βιβλιοfl>jκης τijς Βουλijς ε~μενώς παραχω

ρηftείση ύπό τοϋ πλείστας ύπηρεσίας είς tΥιν cΕταιρείαν παρασχόντος προ
έδρου της κ. Π. Δ. Καλογεροπούλλου, ώv τaς περιλήψεις βλέπει ό &ναγνώ

στης ανωτέρω. 
'Η κυρ(α ομως προσπάflεια τοϋ Δ. Συμβουλ(ου ε~Μις εξ &ρχijς εστρέ-

φετο περl η)ν έξεύρεσιν πόρων πρΟς Εκδοσιν Επιστημονικοϋ Οργάνου, Εν φ 
να καταχωρίζωνται τα πορίσματα τών μελετών τών παρ' ήμίν Βυζαντιο
λόγων· πρώτον δΕ βijμα πρΟς Εκπλήρωσιν τοU σκοποίί τούτου δέον ν& 
llεωρηflίi ή επl Κυβερνήσεως Βενιζέλου κατα Μά"ίσν τοu 1920 &ναγραφiι 
Ετησίας Εκ δέκα χιλιάδων δραχμών πιστώσεως έν τψ προϋπολογισμψ τοϋ 
δπουργείου τfjς Παιδείας. Δι' αύτi]ς, μόλις κατα τΟ παρελδΟν Εtος τΟ πρώ
τον παραχωρη-&είσης, ενεκα τών πολιτικών περιπετειών της χώρας ήμών' 
ώς καl τών διαφόρων δωρεών τών εν ι'iλλu σελ(δι τοϋδε τοϋ τόμου μνη· 
μονευομένων δωρητών καl εUεργετων εκδίδεται ή παροϋσα Έπεtηρίς. 

Κανονισftέντων τώv πόρων της Έταιρείας, πιστεύομεν δτι \7& πλοu
τισflίi καl 1ι κατα 'lούνιον τοϋ 1924 .συμπηχflείσα βιβλιο{}ήκη της, ύπερ 
1]ς επεζητή{\η καl τών έτα(ρων ή συμβολή. 

'Η 'Εταιρε(α είχεν εν τiρ μεταξiJ τfιν άτυχ(αν νa στερηfljj πολυτ(μων 
αϋτης έταίρων καl ίδρυτών ε'ίς τfιν αίωνιότητα μεταβάνrων, iltoι τοϋ Τοπο-
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τηρητοϋ τοϋ Πατριαρχικοϋ ifρύνου ΔωροΒέου, τοϋ άοιΜμου Μητροπολ(του 

Σμ~ρνης Χρυσοστόμου, τοϋ Κ. Σοκόλη, Κ. Παπαμιχαλοπούλλου, Π. Σαρό

γλου,~ Π. Ροδοκανάχι, Γ.~Βεγλερij καl δη καl τοϋ τοσαϋτα uπερ αύτη ς 

προσενεγκόντος Γεωργίου Τσοκοπού/,λου. 

Κατωτέρω Εκτί11ενται έν συνόψει τα τfίς ο'ίκονομικης καταστάσεως της 

Έταιρε(ας άπο της Ιδρύσεώς της μέχρι σήμερον. τα σημειούμενα ποσά, 

εν λεπτομερε(~ εξελεχΒέντα uπο τών ελεγκτών κ. Θ. Β ο λ (δ ο υ, Κ. Κ α ρ

ζij, Β. Λαμπ(κη, Γ ρ. Παπαγεωργιάδ ου, Άλφρ. Στη βενς καl 

Ά λ φ ρ. Τ σ α κ (ρ η εuρέliησαν εν πληρεστάτu τάξει. 

Ό Πρόεδρος Ό Γεν. Γραμματεuς 

Π.Δ.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 
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-------1------- --···· --- -----· 
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----
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Ύ πόλοιJι:ον » 

Δ ρ. 
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--------

Δαπάναι δρ. 49,028.05 
'Υπόλοιπον » 5,720.95 

Δρχ. 54,749.-
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Καλιτσουνάκις 'L 
Καλογερόπουλλος Δ. 
Καλογερόπουλλος Διον. 

. Καλογερόπουλλος Ν 
Καλογεροπούλλου "Αγν>] 
Καλογεροπούλλου Τούλα 
Καλομενόπουλλος Νικόστρ. 
Καλτσέτης Άχιλ. 
Καλύοας Δ. 

Καλυοίτης Δ. 
Καλυοίτης Κοσμίiς 

Καμπανάκις Πάτρ. 

Καμπάνης Λεων. 

Καμπίiς Σιμ. 
Κανδρijς Εύθ. 

Καμπέρος Δ. 
Καναρέλη Ν[τσα 

Κανέτσιος Γ. 
Κωιτώρου Μίγκα 

Καπερώνης Ν 
Καραμαλ[κης Ριχ. 
Καραμίiνος Δ. 
Καργιωτάκις Ν 

J ,. 
Κατάλογος μελών. 

Χαρζ>jς Κ 
Καρούζος Χρίστ, 

Καταλίiνος Ν 
ΚατσαΨτώνης Ήλ. 
Κεραμόπουλλος 'Αντ. 
Κοκίδης Ν 
Κοκόλης Κ 
Κοκόλης Σπυρ. 
Κολλι~•ιάτης Ίiλ. 
ΚολλυιJίi Θάλ. 

ΚολλυiJι'iς Ν 
Κομιανος Παν. 
f{ογτογιάννης Π. 

Κόντογλους Φώτ. 
Κορκόδειλος Δ. 

Κορομηλίiς Ι. 
Κοσμετίiτος Κοσμίiς Φωκίiς 
Κοσμοπούλλου Σοφ. 
Κοτζιίiς Ν 
Κουϊμουτσόπουλλος Δ. 
Κουκουλίiς Γ. 
Κουκουλέ 'ΑΨαστ. 
Κουκουλs Μ 
Κουτρέλης Π. 
Κουφίiδος Κ 
Κουφος Δ. 
κ. ' Ε'' ρητικος < υαγ. 

Κρητικος Ν 
Κριεζ>jς Ά,δρ. 
Κυριακίδης 'Αριστ . 
Κωνσταντινίδης JJΙιχ. 
Λαμπίκη Σοφ. 
Λιώκης Λεων. 

Λαμπρίδης Γ. 
Λαχανίiς Β. 
Λεο1•άρδος Ά θ. 
Λιω•ίiς Ζαχ. 
Λο6έρδος Διον. 

Λο6έρδος Σπυρ. 
Λουζέας Β. 

Λυμπερόπουλλος Ν 

lΥΙαζαράκις Άλ. 
Μαζαράκις Κ 
JJΙαθιόπουλλος Π. 
Μακράκις 'L 
Μαλλούχου Σοφ. 
Maμovνa Εlρ. 
11Ιανουσάκις JJiaν. 

Μανσόλα Έλισ. 
Μανσόλας Γ. 

JJ[ανσόλας Κ. 

Μαργαρίτης Ί. 

Μαρινάκι Αlκ. 
Μαρούλη Μ. 
JJΙαρκέττου Σταυρ. 
JJΙέκιος Κ 

lΥΙελίδης 'Από στ. 
JJ[ικρουλάκις Γ. 

Μιστριώτου Άριάδ. 
Μιχαηλίδης Μιχ. 
Μιχαλόπουλλος Δ. 

Μιχόπουλλος Εύστ. 

JJΙουργόπουλλος Δ. 
Μομφερράτου Χαρ. 
Μουσούρης Σπυρ. 

lΥΙουστάκας Δ ιον. 
Μπαλίiνος Δ. 

Μπενάκις 'Αλ. 

Μπενάκις Άντ. 
Μπίτζιος Κ 

1\Ιπίτσου Εύτ. 

Μπότσαρης Δ. τ. Νότη 
Μπουκλίiκος Κυρ. 

lΥΙυλωνίiκος Άντ. 
Α.Π. Μυλωνίiς Νικόδ. 

Μυρογιάννης Γ. 
Μ1παράκι Ί ζέν. 

Μυταράκι Μπεμ. 
Νικολόπουλλος 'L 
Νικολοπούλλου 'Αριάδνη 
1\τ ' χ ' ~vομικος ριστοφ. 

Νιότας Γρ. 
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380 Κατάλογος μελών. 

ΞεΨόπουλλος Γρ. 
Ξενόπουλλος Στέφ. 

Ξυγγόπουλλος Άνδρ. 
Ξύνδα ~Ελ. 

Οiκω•ομίδης Κ 

Οίκονομίδης Αεων. 
Οiκονομι:πουλλος Β. 

Οiκονόμου Γ. 
ΟίκοΨόμου Αυσίμ. 

Οiκο1•όμου Ν 
Οiκογόμου ΠαΨ. 

Όκταποδaς Κ 
~ Ορλά1•δος Ά,αστ. 
Πάλλης Άλέξ. 
Πάλλης 'Αριστείδης 
Παντελίδης Χρίστος 

Παπαγεωργιάδης Γρ. 

Παπαγεωργίου Κούλα 
Παπαγρηγοριάδης Σά6. 
Παπαδόγια1'1'ης Γ. 
Παπαδόπουλλος 'Λνδρ. 
Παπαδόπουλλος "Αν θ. 

Λ.Μ Παπαδόπουλλος Χρυσ. 
Παπακωνσταντί'Vου Νικ1]"τας 
Παπαλουκ{iς Σπυρ. 

Παπαμ1)τρου Αίτσα 
Παπα>ικολάου Σπυρ. 
Παπαπάνος Κ 

Παπαφωτει1•οϋ Αιλη 
Παπαχρυσά,θου Χρυσ. 

Παράσχος Γ. 

Περάκις Δ. 
Πετρίδης 'L 
Πετρίδης Πα1•αγ. 
ΙΙετροκόκκι?'ος Δ. 

Πετυχάκι Χαρd 
Πλακίδης Σταvρ. 

Πολάκις Παρθέν. 
Πολυχρογιάδης Κ 

Πουλίτσας Παναγ. 

Πουρi]ς Μιλτ. 

Πουρναρ{iς Παναγ. 

Πράτσικας Ν 
Ράδος Κ 

Ράδου Ρόζα 

Ραζi]ς Β. 
Ράϊχμανν Ματθ. 

Ράλλης Κ 
Ρέγτης Κ 

Ροδίου Λiκ. 
D ' 'L' .L ουμπεγ ακ. 

Ροϋσσος Νικ1)τ. 
Ρωμα1•ος Κ 
Σάγκα Έλ. 

Σακελλαρίου Ά.,δρ •. 
Σακελλαρίου Εύφ. 
Σαλιάρης Κ 

Σαλιάρης Χριστόφ. 
Σαμου,)λη Εύδ. 
Σαρi]ς Άλέξ. 
Σαρi]ς 'L 
Σαρi]ς Μιλτ. 
Σάρρος Δ. 

Σάσαρη Ρόζα 
Σ6ορώγος Άρα. 
Σγουρίτσας Άγησ.~ 
Σεϊζd., r. 
Σψάλας Άντ. 
Σιγοvρος Μ. 
Σίδερης Γ. 

Σικελιανοi'i Εvα 

Σκαλιέρης Γ. 
Σκλα6ενίτης Κ 

Σκόκος Φίλιπ. 

Σκούταρη Νέλ. 
Σμπαρούγης Άθαν; 

f Σοκόλης Κ 
Σολομω.,ίδης Σωκρ. 
Σοφιανόπουλλος Πάνος~ 
Σοφούλης Θ. 
Σπήλιος Κ 
Σταματιάδου Είρ. 

Κατάλογος μελό)ν. 

Στο.μούλης Άναστ. 
Στειj!ανίδης Β. 

Στεφω•ίδης Μιχ. 
Στεφανόπου?.λος Δ. 
Στεφα.νόπουλλος ~L 
Στεφάγου Εύάγ. 

Στi]6ενς Άλφρ. 
Στρατηγος Άναστ. 
Σrρίγγος Γ. 
Συγκελλάκι Λiκ. 
Συκουτρi]ς 'L 
Σχοιν{iς Γ. 

Σχορτσανίτης Άρίστ. 

Σωμερίτης Eilσrρ. 
.Σωτηρακόπουλλος Εύάγ. 

Ταρσού?,η Άθ. 
Τατάνης Π 

Τζάρτζανος Άχιλ. 
~τ Τιπάλδος Μπασιaς Άθ. 

Τορναρίτης • L 
Τράκας Παναγ. 

Τραχίλης Άθ. 
Τραχίλης Στέφ. 

Τριφύλλης Ν 
Τσακίρη Μ 

Τσακίρη Σαπφw 
Τσαμαδός Δ. 
Τσάτσος 'L 

Τσοκόπουλλος Αlμίλ. 
ΤσοκόπουJ.λος Β. 

f Τσοκόπουλλος Γ. 
Τσοποτδς Δ. 

Ύπερίδης Τ. 
Φά6ης Β. 
Φαρακλδς Ι. 

Φίλανδρος Κ 

Φλαμπουριάρη Μ 

Φλωρίδης Φλώρ. 
Φουρίκης Π 
Φραγκίδης Ά?.έξ. 
Φρέτσα 'Λγλ. 
Φωκ{iς Όδυσ . 
Φωτιάδης Άλέξ. 

Φωτιάδης Περ. 
Φωτόπουλλος Δ. 

Χατζέας 'Λριστοκλ. 

Χατζηϊωά111'0V ΕVάγ. 

Χατζημιχάλη 'Λγγ. 
Χατζημιχάλης Πλάτ. 

Χατζηδημητρίου Πολύδ. 
Χατζi]ς Άντ. 

Χουρμούζης Κλεάνθ. 
Χρηστάκις Άγαθ. 

Χριστοδούλλου Μ 
Χρόνης Χρiστ. 

Χρυσομαλλίδης Χρυσόστ. 
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